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Okolica poslovnih stavb pri mimoidočih ustvari prvi vtis o samem podjetju, zato je
zanj pomembno, da okolico uredi in vzdržuje. Urejena okolica pri kupcu vzbudi
zanimanje za podjetje in njegove izdelke. Uredili smo okolico družinskega podjetja
VDM Logar d. o. o., ki se ukvarja s kovinarstvom in vzdrževanjem. Naš cilj je bil
izbrati primerne rastline, da bo vzdrževanje urejenih površin čim enostavnejše.
Pričakovali smo težave pri pridobitvi nove zemlje, zaradi zamenjave obstoječih tal,
pri ohranjanju rastlinskih vrst in urejenih inštalacij na površini. Pred urejanjem je
bil videz okolice neprimeren, zato je bilo potrebno najprej izvesti gradbena dela.
Izdelali smo zid za postavitev panelne ograje in novih vrat, postavili robnike in
uredili tlakovano površino za postavitev klopi. Po zaključku gradbenih del smo
zgornji sloj tal do debeline 20 cm oz. 40 cm na mestih, kjer je bilo predvideno
sajenje drevesnih vrst, v celoti zamenjali z zemljo z domače njive. Posadili smo
trajnice (sivko, pampaško travo, medvedjo zeleno bilnico, bilnico ter perjanko) in
lesnate rastline (rdečelistni ruj, pahljačasti javor, liguster, japonski dren, stožčasto
smreko, brin, rušje ter okrasno japonsko češnjo) po zasaditvenem načrtu in uredili
travnato površino. Del trate smo sejali, del pa položili. Na koncu smo celotno
ureditev še osvetlili s talnimi solarnimi svetili. Da bo urejena oklica služila svojemu
namenu, jo je potrebno tudi pravočasno in strokovno vzdrževati. Skupni stroški
ureditve so znašali 8.311,50 €.
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The surroundings of business premises leave an impression of the company on
passers-by. It is therefore very important for a company to care for and cultivate
them. Tidy surroundings attract the buyer’s interest in the company itself and its
products. We landscaped the surroundings of the family company, VDM Logar,
which is engaged in metallurgy and maintenance. Our aim was to choose
appropriate plants to make the maintenance of the landscaped areas as easy as
possible. Because of soil replacement, we expected problems in acquiring new soil,
in keeping existing plant species and installations in the area. Before the work
started, the appearance was inappropriate and so some construction work was
necessary. We built a wall in which we installed a panel fence and new door; we set
kerbstones and paved an area for some benches. After finishing all the construction
work, we replaced the upper layer of soil to a depth of 20 to 40 centimetres (in
which trees were to be planted), higher than before. We replaced the soil with soil
from our own field. Based on our planting plan, we planted various perennials
(Lavandula
angustifolia, Cortaderia
selloana, Festuca
scoparia, Festuca
glauca and Pennisetum alopecuroides) and woody plants (Cotinus coggygria, Acer
palmatum, Ligustrum delavayanum, Cornus kousa, Picea glauca, Juniperus
horizontalis, Pinus mugo pumilio and Prunus serrulata) and prepared areas for turf.
Part of the grass was sown and part was laid. Finally, we lit the construction with
some solar lights. In order for the whole ambient to serve its purpose, it is also
necessary to maintain it in due time and professionally. Total landscaping cost was
8,311.50 €.
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1 UVOD
1.1 VZROK ZA RAZISKAVO
Urejena okolica poslovnih stavb daje mimoidočim prvi vtis o samem podjetju. Z urejeno
okolico lahko v podjetje privabimo kupce ali v njih vzpodbudimo zanimanje za naše
izdelke. Zato je zunanji videz podjetja ključnega pomena za njegovo uspešnost. V praksi se
ureditve okrasnih površin ob poslovnih objektih pogosto izvajajo brez ustreznih strokovnih
znanj. Vzroki so lahko različni. Lahko gre za nezainteresiranost, za pomanjkanje denarja
ali občutka za urejen zunanji videz podjetja. Posledica je, da površine, namenjene okrasni
vrednosti, s katero lahko dodatno oblikujemo vtis o samem podjetju, ne služijo svojemu
namenu.
1.2 NAMEN RAZISKAVE
Večina podjetij sicer skrbi za urejeno okolico poslovnih stavb, ker jim je pomemben prvi
vtis mimoidočih. Zaradi neustreznega znanja veliko podjetij prepusti urejanje okrasnih
površin za to usposobljenim izvajalcem. Največja težava, ki se pri nas ob tem pojavlja je,
da podjetja večinoma celostno hortikulturno urejenost okolice ne vključijo v razmislek ob
začetku gradnje poslovnih stavb, ampak prično željo po ureditvi izražati največkrat šele
takrat, ko je sicer okolica že skoraj urejena. Kakovostna ureditev okolice objektov je v
takih primerih pogosto težavna, saj se krajinski vrtnarji soočajo s številnimi težavami:
ureditev vodnega režima ne dovoljuje kakovostne rasti rastlin, ni dovolj predvidenega
prostora za kakovostno sajenje lesnatih rastlin, ni predvidenih dovolj sredstev za izbiro
ustreznih rastlinskih vrst primerne kakovosti ipd.
Namen raziskave je na primeru ureditve okrasnih površin ob poslovnih stavbah različnih
podjetij v okolici Ajdovščine preveriti, po kakšnih smernicah in na kakšen način se v
praksi lastniki lotevajo ureditve okrasnih površin. Za primerjavo smo tudi sami uredili
okrasno površino ob poslovnem objektu podjetja VDM Logar d. o. o. ter ob tem predstavili
ozadja in smernice ureditve takšne površine. Osvetliti želimo vse faze dela, od zemeljskih
del, ureditve vodnega režima, gradbenih del do izbire in zasaditve nasada z rastlinami. Pri
izbiri rastlin je pomembno upoštevati tudi njihovo vzdrževanje.
1.3 DELOVNA HIPOTEZA
Pričakujemo, da se bodo površine ob različnih poslovnih prostorih glede hortikulturne
ureditve razlikovale med seboj. Pričakujemo monoton izbor rastlin in kakovostno
vzdrževanje okrasnih površin.
Na okrasni površini, ki jo želimo urediti, je nekaj rastlin že posajenih. Podjetje jih želi
ohraniti, zato pričakujemo morebitne težave pri varovanju teh rastlin med urejanjem in
izvedbo gradbenih in saditvenih del.
Pri dejanski ureditvi okrasne površine pričakujemo različne težave zaradi različnih, že
izvedenih inštalacij.
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2 PREGLED OBJAV
2.1 UREJANJE ZUNANJEGA PROSTORA SKOZI ZGODOVINO
Človek si je že od nekdaj želel imeti estetsko in funkcionalno urejeno bivalno okolje, v
katerem bo lahko nemoteno delal in živel (Goršin, 2010).
Z urejanjem krajine so se ukvarjali že Babilonci, ki so poznani po upodobitvah terasastih
vrtov. V času starega Egipta so imeli vrtove predvsem faraoni in pomembni trgovci, saj so
bili ti znak višjega statusa.V srednjem veku so bili v Evropi vrtovi zaprti, z omejenim
prostorom, večinoma namenjeni menihom v samostanih. V renesansi in baroku se pojavijo
prvi botanični vrtovi z zbirkami tujerodnih vrst. Tu nastopijo veliki premiki v razsežnosti
zunanjih zelenih površin okrasnega pomena.
Do začetka 20. stoletja se je krajinsko vrtnarstvo ukvarjalo predvsem z odprto krajino, z
industrijsko revolucijo in pojavom mest pa dobi pomembno vlogo, začne se ukvarjati z
mestnim odprtim prostorom. Danes krajinsko vrtnarstvo obsega mestno in odprto krajino
(Kessler, 1992).
2.2 UREJANJE MESTNE KRAJINE
Zaradi napornega načina življenja, ljudje potrebujejo stik z naravo. Urejene javne površine
v mestih so namenjene predvsem rekreaciji in sprostitvi ljudi, ki zahajajo nanje. Zelene
javne površine v mestih povečujejo biotsko pestrost, zmanjšujejo hrup, onesnaženost itd.
V mestih delimo (Kessler, 1992):
- javne površine, do katerih lahko dostopajo vsi ljudje, za vzdrževanje teh površin skrbijo
javne službe, ki imajo koncesijo (parki, krožišča, pokopališča itd.);
- poljavne površine so namenjene ljudem, ki so povezani v določeno skupnost (vrtovi ob
vrtcih, stanovanjskih objektih, bolnicah, podjetjih);
- zasebne površine so namenjene lastniku in družinskim članom, ki skrbijo tudi za njihovo
urejanje (zasebni parki, igrišča in vrtovi različnih velikosti).
2.2.1 Urejanje zasebnih površin
Zasebne površine so namenjene lastniku in družinskim članom, ki zanje tudi skrbijo, zato
so urejene po njihovih željah, tako da se v njih dobro počutijo. Zasebne površine lahko
lastiki urejajo sami ali pa urejanje prepustijo krajinskim vrtnarjem, vendar za vzdrževanje
teh površin običajno skrbijo sami.
Posamezniki urejajo vrtove glede na lastne potrebe, nekateri dajejo prednost pridelavi
hrane, drugim je vrt prostor za sprostitev. Poznamo več tipov zasebnih vrtov, ki se
razlikujejo predvsem po namenu. Družinski vrt, namenjen tako sprostitvi kot pridelavi
hrane, ima običajno precej pravilno zasnovo z veliko prostora za preživljanje prostega
časa, otroška igrala, cvetlične grede ter sadje in zelenjavo. Podeželski vrt je običajno
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naravno zasnovan in v povezavi z naravo, brez strogih prehodov med vrtom in odprto
krajino. Za pravilno oblikovan zunanji vrtni prostor so značilne tlakovane površine, terase,
nasadi v loncih, običajno brez trate, takšni vrtovi so primerni za urejanje manjših zasebnih
površin v mestih, saj je njihovo vzdrževanje minimalno. Vrt odprte zasnove je manj
zahteven za vzdrževanje, običajno oblikovan na pobočjih, ki so oblikovana v terase za
pridelavo sadja in zelenjave, in namenjen predvsem pridelavi hrane. Zaščiteno samotno
zatočišče je vrt, v katerem si želimo zasebnosti, zato je običajno ograjen z visoko živo
mejo, ki zakriva vrt pred okolico (Enciklopedija vrtnarjenja, 2000).
2.2.2 Urejanje okolice poslovnih stavb
Okolico poslovnih stavb uvrščamo med javne površine, do katerih imajo vsi ljudje dostop,
zato je njena urejenost nujno potrebna za dober splošni vtis o podjetju.
Urejena okolica poslovnih stavb je pomemben del podobe, ki jo podjetje kaže v javnosti.
Stranke, obiskovalci in poslovni partnerji imajo prvi stik z okolico podjetja, zato je njeno
urejanje zelo pomembno, da podjetje tudi navzven kaže dober vtis. Okolico poslovnih
stavb uredimo tako, da je njihovo vzdrževanje čim bolj nezahtevno, saj podjetja večinoma
nimajo na voljo veliko časa za njeno skrb. Zato zasadimo rastline, ki so nezahtevne za
vzdrževanje.
Običajno podjetja prepustijo urejanje okolice podjetjem, ki imajo na tem področju več
izkušenj in se ukvarjajo izključno s krajinskim vrtnarstvom, ki skrbi tudi za vzdrževanje
teh površin (Kessler, 1992).
2.2.3 Problematika urejanja okolice poslovnih stavb
Manjša podjetja običajno nimajo zaposlenih lastnih delavcev, ki bi bili usposobljeni za
urejanje in vzdrževanje okolice.
Če podjetje urejanja in oskrbe teh površin ne prepusti podizvajalcem, ki so za takšna dela
usposobljeni, pride do zanemarjenosti teh površin ali neprimerne oskrbe. Zato okolica
običajno ne služi svojemu namenu.
Za dobro izvedeno ureditev zelenih površin je pomembno znanje vrtnarskega, tehničnega
in oblikovalskega področja (Goršin, 2010).
2.3 TEHNIČNI PREDPISI IN ZAKONSKA DOLOČILA V KRAJINSKEM
VRTNARSTVU
Tudi v krajinskem vrtnarstvu je potrebno upoštevati zakonsko urejena določila za urejanje
krajine.
Za slovenske standarde je po Zakonu o standardizaciji pristojen SIST – Slovenski inštitut
za standardizacijo. Zaradi vstopa Slovenije v Evropsko unijo pa je potrebno upoštevati tudi
evropsko standardizacijo.

4
Logar V. Celostna ureditev okrasne površine ob poslovnem objektu od ideje do končne ureditve.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2018

Najpomembnejši so evropski EN standardi, katerih večina je povzetih po nemških DIN
standardih (Šiftar, 2007).
2.4 NAČRTOVANJE UREDITVE
2.4.1 Koncept ureditve
Koncept je groba skica za izdelavo natančnejših načrtov, pri njem upoštevamo osnovne
oblikovalske ideje krajinskega arhitekta in želje investitorja. V koncept vključimo osnovne
člene in dejavnost ureditve (prostor za igro in sprostitev) in prostorske povezave med členi.
Je osnova za idejni načrt (Enciklopedija vrtnarjenja, 2000).
2.4.2 Idejni načrt
Idejni načrt je rezultat komunikacije med investitorjem in krajinskim arhitektom. Je celotna
rešitev krajinske ureditve in osnova za izdelavo detajlnih načrtov in izvedbenega načrta.
Vključuje osnovno velikost načrtovanega zemljišča z merilom in orientacijo, vse obstoječe
in nove krajinske člene z opisom. Posamezni krajinski členi so izrisani v ustrezni velikosti
in prostorskih razmerjih.
Idejni načrt pregleda krajinski vrtnar in pove, ali je ustrezen izbor rastlin glede na rastišče.
Pregleda, ali so ustrezne dimenzije, izbor materialov ustreza lokaciji ter ali so rastline in
materiali primerni ter predlaga morebitne spremembe (Enciklopedija vrtnarjenja, 2000).
2.4.3 Izvedbeni načrt
Načrt sajenja je končni načrt ureditve prostora z natančno izrisanimi členi v pravem merilu
in z vsemi potrebnimi informacijami, ki omogočajo izvedbo, ureditev terena in zasaditev.
Pomembno je, da je načrt izdelan v natančni velikosti s prostorsko orientacijo in merilom.
Vsi krajinski členi morajo biti detajlno izrisani z opisom ter kotirane morajo biti vse
dimenzije in razdalje sajenja. Načrt sajenja vključuje tudi kosovnik, v katerem navedemo
latinsko in slovensko ime rastlinskih vrst in sort, končno velikost rastlin ter število
uporabljenih rastlin (Enciklopedija vrtnarjenja, 2000).
2.5 PREDPRIPRAVA: PROBLEM OBSTOJEČE VEGETACIJE
Pred začetkom izvajanja del urejanja okolice je potrebno pripraviti teren in zaščititi
obstoječo vegetacijo, ki jo želimo ohraniti.
2.5.1 Odstranitev problematične vegetacije
Če je možnost, se lotimo predpriprave več mesecev prej, saj le tako lahko odstranimo vse
plevele in njihove sejance (Beckett, 1995). Plevele lahko uničimo mehansko s
prekopavanjem, kar je lahko precej zahtevno opravilo, vendar na ta način ne
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kontaminiramo tal. Hitrejši in lažji način je kemično odstranjevanje s sistemičnimi
herbicidi, vendar moramo upoštevati karenčno dobo, ki mora preteči pred setvijo trave, saj
bi ta lahko preprečila optimalno kalitev semen. Pleveli, ki vzklijejo po setvi, jih v veliki
večini uničimo s košnjo, za trdovratnejše plevele pa uporabimo selektivne herbicide
(Enciklopedija vrtnarjenja, 2000).
2.5.2 Zaščita vegetacije, ki jo želimo ohraniti
Pogosto se načrtuje gradbena dela v bližini vegetacije, ki jo želimo ohraniti in je vključena
v nov zasaditveni načrt, zato je potrebno obstoječo vegetacijo pred začetkom del ustrezno
zaščititi. Za zaščito in ohranitev vegetacije obstaja nemški standard SIST DIN 18920
(2013) in predpisuje zaščito dreves, rastlinskih sestojev in zelenih površin pri gradbenih
posegih.
Pri izvajanju raznih gradbenih del lahko rastlinam poslabšamo rastne razmere, zato je
njihova rast otežena, kar pa se lahko pokaže šele čez čas, ko rastlina začne propadati.
Standard predpisuje, da tal v bližini vegetacije ne smemo kemično onesnažiti z raznimi
rastlinam škodljivimi snovmi. Rastline je potrebno zaščititi pred ognjem, kurišče mora biti
oddaljeno od krošnje dreves najmanj 5 metrov. Območja korenin dreves ne smemo zalivati
z odpadnimi gradbenimi vodami, voda tudi ne sme zastajati v območju korenin. Morebitne
poškodbe dreves in korenin preprečimo s postavitvijo 2 m visoke ograje, ki je od oboda
krošnje oddaljena najmanj 1,5 metra. Če je drevo stebraste rasti, je potrebno postaviti
ograjo 6,5 metrov stran od oboda krošnje. Ko je premalo prostora za celotno zaščito
korenin, zaščitimo čim večjo možno površino, če tudi to ni mogoče, zaščitimo deblo z
deskami do višine vsaj 2 metrov, ki so na notranji strani ob deblu oblazinjene, veje, ki bi
jih stroji poškodovali, pa privežemo navzgor ob deblo.
Izogibamo se nasipavanju materiala na območje korenin. Če je to neizogibno, je potrebno
upoštevati občutljivost posamezne vrste na debelino sloja. Vsaj tretjina površine območja
korenin naj bo brez nanosa in naj služi zračenju korenin. Preden nasujemo material,
moramo iz površine odstraniti vse rastlinske dele, ki bi z razpadanjem škodili rastlinam in
ustvaril sloj, nepropusten za kisik. Na koreninskem območju je dovoljeno nasipati samo
grob material, ki je propusten za vodo in zrak.
Izkopavanje zemlje na območju korenin ni dovoljeno. Če je to nujno potrebno, je dela
potrebno opraviti ročno ali z odsesavanjem. Dovoljeno se je deblu približati za največ
štirikratni obseg debla oziroma največ 2,5 m. Ni dovoljeno presekati korenin, ki so
debelejše od 2 cm. Korenine s premerom, manjšim od 2 cm, je potrebno ob poškodbah
ravno odrezati in premazati s pripravki, ki pospešujejo rast. Če pride do poškodb debelejših
korenin, jih je potrebno premazati s pripravki za celjenje ran. Korenine, ki so vidne, je
potrebno zaščititi pred izsuševanjem in zmrzaljo. Ob poškodbah korenin lahko obrežemo
krošnjo, da izravnamo razmerje med nadzemnim in podzemnim delom rastline.
Na območju korenin naj se temelji za prostostoječe objekte ne bi gradili. Če je to
neizogibno, naredimo točkovne temelje namesto temeljev v obliki pasov. Temelje
postavimo tako, da ne ranimo korenin, ki so pomembne za stabilnost rastline.
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Izogibamo se obremenjevanju območja korenin, s katerim bi se tla stlačilo in bi prišlo do
nepropustnosti tal. Če je to neizogibno, skušamo obremeniti najmanjšo možno površino, ki
jo najprej pokrijemo z geotekstilom, ta razporedi pritisk na površino. Nasujemo najmanj 20
cm debelo drenažno plast in nanjo položimo deske. Takšen poseg je dovoljen za največ
eno rastno sezono. Nasutje je potrebno, takoj ko ga ne potrebujemo več, ga odstranimo in
plitvo razrahljamo zgornji sloj tal.
Izogibamo se polaganju tlakov na območju korenin. Kadar je to nujno, izberemo materiale,
ki so prepustni za vodo, nosilni sloj naj bo čim bolj tanek in manj zbit, da korenine čim
manj obremenjujemo. Če je tlak nepropusten, se ne sme prekrivati več kot 30 % območja
korenin, propusten tlak pa lahko prekriva do 50 % območja korenin odraslih dreves. Po
potrebi je rastlinam potrebno zagotoviti namakanje, prezračevanje območja korenin in
namestiti zaščite (Šiftar in sod., 2011; SIST DIN 18920, 2013).
2.5.3 Odstranitev gradbenih odpadkov
Zemljišče je potrebno popolnoma očistiti vseh gradbenih odpadkov, ki so ostali po
zaključku gradbenih del. Potrebno je odstraniti tudi vse večje in drobnejše kamenje ter
morebitne ostanke korenin predhodnega rastlinja. Odstranimo tudi travno rušo, če je
prisotna in je ne želimo ohranjati. Dobro je tudi, da se po odstranitvi odpadkov zrahlja
zgornji sloj tal, da preprečimo zbitost tal in izboljšamo njihovo strukturo (Enciklopedija
vrtnarjenja, 2000; SIST DIN 18920, 2013).
2.5.4 Kemijska in fizikalna analiza tal
Pred sajenjem rastlin je dobro, da damo zemljo na analizo in s tem preprečimo pojavljanje
kasnejših težav na rastlinah.
Na zravnanem terenu enakomerno po celotni površini vzamemo vzorce za analizo. Zemljo
damo na analizo priznanemu laboratoriju. Kemijska analiza tal zajema meritve pH
vrednosti, delež organske snovi in količino makroelementov, prisotnost mikroelementov je
potrebna zgolj pri specifičnih okrasnih rastlinah. Fizikalna analiza tal nam pove velikost
delcev v tleh oziroma prisotnost peska, ilovice in gline v tleh in s tem povezano sposobnost
zadrževanja vode v tleh.
Glede na rezultate analize zemlje lahko prilagodimo izbor rastlin ali se odločimo za
založno gnojenje tal (Štampar in sod., 2009).
2.5.5 Založno gnojenje
Glede na analizo tal po potrebi izvedemo založno gnojenje. Pred sajenjem rastlin tlom
dodamo elemente, za katere je analiza tal pokazala, da so v pomanjkanju. Založno
dodajamo zgolj tiste elemente, ki so slabo mobilni, npr. fosfor in kalij.
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Posamezne elemente lahko dodajamo v količinah, ki so navedene v rezultatih analize.
Hranila običajno dodajamo z mineralnimi gnojili, lahko kot posamezne elemente ali kot
sestavljena gnojila, ki vsebujejo hranila v različnih razmerjih (Štampar in sod., 2009).
2.6 POSTOPKI ZA OHRANITEV ŽIVICE
Živica je zgornji sloj tal, v katerem se nahajajo živi organizmi in je najbolj bogat s
humusom.
Pred začetkom vseh del živico previdno odstranimo in jo skladiščimo stran od gradbišča.
Če je predvideno skladiščenje živice več kot 3 mesece, jo je potrebno zasejati, da
ohranjamo žive organizme. Navadno v tem primeru zasejemo živico s travno-deteljnimi
mešanicami. Pri odstranjevanju živice morajo biti tla suha, da se ne poruši struktura živice.
Rastlinam, ki jih bomo ohranili, ne odstranjujemo živice. Živice ne smemo mešati s
snovmi, ki so škodljive za rastline in je ne smemo obremenjevati s težko gradbeno
mehanizacijo. Živico vrnemo na staro mesto po zaključku vseh gradbenih del.
Pred vračanjem živice na staro mesto je potrebno spodnjo plast oz. mrtvico zrahljati, da
omogočimo rast korenin v globlje plasti in preprečimo nastanek zbite nepropustne plasti
tal. Debelina nanosa živice je odvisna od predvidenega sajenja, za trato naj bo debelina 10–
20 cm, za drevesa in grmovnice pa 20–40 cm (Šiftar in sod., 2011).
2.7 UREJANJE VODNEGA REŽIMA
Urejanje vodnega režima tal vključuje zagotavljanje zadostne odcednosti tal in
preprečevanje zastajanja vode in je pomembno predvsem tam, kjer so tla težka in se
pojavlja zastajanje vode.
Za odvajanje odvečne vode v tleh in površinske vode, ki ponikne, uredimo drenažne
sisteme. Drenaža je odprt sistem cevi, ki črpa, zbira in odvaja odvečno vodo v tleh in je
namenjena reševanju trenutnih situacij na terenu (Kessler, 1992).
Drenažo uporabljamo tudi pri varovanju grajenih elementov, kot so podporni objekti, za
osuševanje mokrišč, varovanje nasutij ali izkopov in pri strešnih vrtovih. Podporne zidane
objekte pred vodo in vlago zavarujemo z izolacijsko plastjo, tako da položimo plast
vodoodbojne strešne lepenke in bitumna, s katerim lepenko s segrevanjem prilepimo na zid
do višine zasutja zidu. Tik nad temeljem pod nasutje postavimo vzdolž zidu drenažno cev,
ki bo odvajala odvečno vodo iz terena in preprečevala zastajanje in obremenjevanje
grajenega elementa (Bernard, 1999).
2.8 GRADBENA DELA
Pred sajenjem rastlin je potrebno najprej urediti gradbene elemente, kot so zidovi in ograje,
s katerimi ločimo in označimo svoje meje, poti in tlakovane površine, ter robnike, s
katerimi ločimo zelene površine od betonskih in tlakovanih (Hessayon, 1997).

8
Logar V. Celostna ureditev okrasne površine ob poslovnem objektu od ideje do končne ureditve.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2018

2.8.1 Zidovi
Zidove gradimo iz več razlogov, za razmejitev, ograditev, ločevanje parcel, varovanje pred
hrupom ali prahom ter za utrditev terena, kjer so večji nagibi (Bernard, 1999).
Zidove lahko gradimo iz različnih materialov, kot so zidaki, beton, betonski zidaki, naravni
kamen ali les. Glede na način gradnje ločimo suhe zidove in klasične zidove. Glede na
način izvedbe pa ločimo prosto stoječe zidove in podporne zidove, ki so lahko v podlagi ali
na podlagi (Hessayon, 1997).
Suhi zidovi so grajeni brez vezne snovi in jim trdnost zagotavlja njihova teža oziroma
podporni element. Suhi zidovi so nizki in zanje večinoma niti ne potrebujemo temeljev,
zidamo jih tako, da polagamo primerno velike pravokotne kamne enega poleg drugega. Pri
graditvi pazimo, da z višino zid ožimo in s tem preprečimo podiranje. Za vezno snov med
posamezne plasti dodajamo mešanico ilovice, peska in šote. V razpoke pa lahko že med
sajenjem sadimo manjše rastline, ki bodo delno prekrile zid.
Klasični zidovi so grajeni z vezno snovjo iz opeke, kamenja ali betona. Za vezno snov
običajno uporabimo malto iz cementa in peska, lahko dodamo tudi apno ali lepilo
(Bernard, 1999).
Pri postavitvi zidu so zelo pomembni temelji, ki dajejo trdnost zidu, in urejeno odvajanje
odvečne vode. Temelji morajo biti primerni višini, za nižji, 40 do 80 cm visok zid,
zabetoniramo 30 cm globok temelj. Poleg višine zidu je za temelje pomemben še tip tal in
gradbeni material, ki ga bomo uporabili. Za temelj izkopljemo jarek, ki je nekoliko širši od
samega zidu, v jarek najprej nasujemo gramoz in ga dobro utrdimo. Jarek nato napolnimo z
betonom do 2,5 cm pod nivojem tal in ga poravnamo. Zid zgradimo glede na to, kakšen
način gradnje smo si izbrali.
Zgrajen zid je potrebno zravnati, zapolniti fuge in izdelati zaključek zidu, za lepši končni
videz (Hessayon, 1997).
2.8.2 Robniki
Da preprečimo zanašanje zemlje na pohodne površine ali poti in rast trave izven želenega
območja, je potrebno površine, namenjene zasaditvi, ločiti z robniki od ostalih površin.
Kupimo lahko robnike različnih oblik in dimenzij. Izkopljemo jarek primerne globine
okrog celotne površine, ki jo želimo ločiti z robniki. V jarek damo podporni beton, na
katerega fiksiramo robnike. Robnike je nato potrebno obzidati z obeh strani z betonom, da
preprečimo premikanje. Ko se beton posuši, zapolnimo še fuge med robniki z nekoliko
redkejšo mešanico mivke in cementa, da preprečimo izhajanje zemlje.
Robniki so primerno postavljeni, tako da so na zunanji strani ob stiku s trdno površino vsaj
do polovice fiksirani v tla, na notranji strani jih po želji zasujemo do vrha ali nekoliko pod
njim. Običajno je nivo zemlje na notranji stani robnika višji kot nivo trdne površine na
zunanji strani (Hessayon, 1997).
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2.8.3 Ograje
Z ograjo običajno ločimo meje med posameznimi zemljišči, da zaščitimo prehod lastne
površine.
Načini gradnje ograje so lahko zelo različni. Pri tem upoštevamo namen, s katerim
postavljamo ograjo. Na podeželju se običajno z okoljem bolje ujema lesena ograja, k
moderni hiši pa se bolje poda kovinska ograja, ograja iz gabionov, okrasnega ali naravnega
kamenja itd.
Ograja je lahko iz različnih materialov, kot so les, žica, žična mreža, stebri in veriga, živa
meja itd. Ograjo lahko naredimo tudi z zasaditvijo raznih rastlin, kot so gaber (Carpinus
betulus), maklen (Acer campestre), klek (Thuja occidentalis), lovorikovec (Prunus
laurocerasus) itd. Takšne ograje imenujemo zelene ograje. Če želimo večjo trdnost ograje,
pod ograjo izdelamo betonski zid ali z betonom fiksiramo v tla samo posamezne stebre,
med katere namestimo ograjo iz želenega materiala. Trdnost vsake ograje zagotavlja
temelj, zato je kakovostno temeljenje ograje zelo pomembno (Hessayon, 1997).
2.8.4 Poti
Za prehod in lepši videz urejenih površin je potrebno urediti tudi vrtne poti, ki so
namenjene pešcem ali lažjim vozilom.
Pri izdelavi poti ločimo spodnji in zgornji ustroj. Spodnji ustroj je sestavljen iz obstoječih
tal in obdelanih tal, njegova funkcija je velika nosilnost in raven prehod v zgornji ustroj.
Pomembno je, da je spodnji ustroj dovolj utrjen in primerno zravnan, po standardu na 4 m
ne sme odstopati za več kot 2 cm. Zgornji ustroj je sestavljen iz varovalnega sloja, ki
preprečuje dvig plasti zaradi zmrzovanja, nosilnega sloja, ki služi za enakomerno
razporeditev obremenitve, izravnalnega sloja in tlaka. Za tlak lahko uporabimo betonske
plošče, naravni kamen, tlakovce, pesek, asfalt ali kombinacijo betonskih tlakovcev s travo.
Poti ločimo od ostalih površin z robniki. Širino poti določimo glede na njeno prehodnost.
Če bo manj prehodna, zadošča širina 60 cm, ob večji prehodnosti pa naj bo širina 120 cm
(Načrtovanje vrtov…, 2011; Hessayon, 1997; Šiftar in sod., 2011).
2.8.5 Tlakovanje
Opeke in tlakovci iz žgane gline in betona so običajno različnih oblik in velikosti, zato
omogočajo sestavljanje različnih vzorcev.
Pri tlakovanih površinah je zelo pomembno, da primerno pripravimo podlago. Najprej z
udarnim kladivom dobro utrdimo spodnji ustroj, nato nasujemo 10 cm debelo plast
gramoza, ponovno dobro utrdimo z udarnim kladivom ter uravnamo površino, tako da po
standardu na 4 m ne odstopa več kot 2 cm. Nato nasujemo še 5 cm debelo plast peska,
ponovno utrdimo in izravnamo površino. Ko je podlaga pripravljena, zaključimo robove z
betonskimi robniki, da preprečimo razmikanje tlakovanih površin. S polaganjem tlakovcev
pričnemo v enem izmed vogalov in nadaljujemo po želenem vzorcu. Tlakovce polagamo
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tesno enega poleg drugega, nato pa jih močno vtisnemo v podlago. Po površini nato
nasujemo plast suhega peska in ga s krtačo razporedimo v stike tlakovcev in površino še
dva do trikrat utrdimo ročno ali z udarnim kladivom (Hessayon, 1997; Enciklopedija
vrtnarjenja, 2000).
2.8.6 Pergole
Pergola je visoka gradnja iz navpičnih in prečnih tramov, po katerih se vzpenjajo rastline.
Za pergole je najbolj uporaben trd les, kot je npr. hrastov les, če se uporablja mehak les, ga
je potrebno ustrezno zaščititi pred zunanjimi vplivi.
Pergola, obrasla z rastlinami, naj bo visoka najmanj 2,5 m, da lahko pod njo normalno
hodimo. Lesene oporne stebre je potrebno v podlago dobro utrditi. Stebre lahko utrdimo v
podlago z betonom in gramozom v najmanj 60 cm globoko luknjo ali uporabimo kovinske
nosilce, ki jih prav tako v podlago utrdimo z betonom. Oporni stebri morajo biti dovolj
trdni in debeline vsaj 10 x 10 cm, da zdržijo težo celotne konstrukcije. Za prečne tramove
lahko uporabimo tramove z manjšo nosilnostjo, debeline 5 x 10 cm, z že oblikovanimi
utori, s katerimi spojimo prečne tramove na oporne stebre. Lesene dele lahko med seboj
spojimo z vijaki, žeblji ali lesenimi zvezami (Enciklopedija vrtnarjenja, 2000).
2.9 ZELENA DELA
2.9.1 Izbor rastlin
V urbanem okolju so okoljski dejavniki izven optimalnih vrednosti za rast rastlin, zato so
rastline velikokrat izpostavljene stresnim razmeram. Med klimatskimi dejavniki moramo
biti pozorni predvsem na temperaturo, svetlobo in vodni režim na mikrolokaciji. Za trajne
nasade izbiramo le prezimno trdne vrste. Posebej pozorni moramo biti na trajanje
osvetlitve mikrolokacije in temu prilagoditi izbor rastlin. Prav tako upoštevamo vodni
režim na mikrolokaciji, kateremu se lahko prilagodimo z izborom rastlin ali pa uredimo
namakanje ali osuševanje lokacije.
Pomembna so tudi tla, ki rastlinam omogočajo sidranje in so vir vode in hranil. V urbanem
okolju se lahko pojavijo težave s premajhnim volumnom tal, gaženjem ter posledično
zbitimi tlemi in zasoljevanjem tal. Dodatni stresni dejavnik v urbanem okolju pa
predstavlja še onesnaževanje zraka.Pri izboru rastlin moramo biti pozorni na njihov izvor
in zahteve za rast ter rastne razmere rastišča, kjer bodo rastline zasajene, pri čemer
upoštevamo tudi stroške vzdrževanja. Če je izbor rastlinskih vrst primeren za izbrano
mikrolokacijo, bo vzdrževanje enostavno (Batič, 2007).
2.9.2 Izvor rastlin
Rastline je najbolje kupiti v drevesnici ali vrtnarji v bližini načrtovane ureditve, saj so
takšne rastline prilagojene na podnebne razmere. Vrste in sorte rastlin, ki so posebne in
zato težje dobavljive, je bolje naročiti po predhodnem dogovoru z drevesnico ali vrtnarijo.
Naročimo rastline želene vrste in sorte ter ustrezne kakovosti, saj bodo le takšne rastline
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optimalno uspevale. V primerih, ko potrebujemo večje število rastlin, bodisi iste vrste oz.
sorte ali tudi različnih vrst in sort, je potrebno v drevesnicah in vrtnarijah rastline
načrtovati že v predhodni rastni sezoni.
Ob dobavi rastlin ali osebnem prevzemu preverimo, da so rastline vrstno in sortno ustrezne
ter primerne kakovosti. Za lesnate rastline, ki so dobavljene s koreninsko grudo ali z golimi
koreninami velja, da jih je potrebno posaditi v 48 urah po dobavi, drugače jih je potrebno
začasno shraniti v zakopu (Hessayon, 1997; Šiftar in sod., 2011; SIST DIN 18917, 2013).
2.9.3 Sajenje
Ko so tla ustrezno pripravljena in zaključena vsa gradbena dela, lahko začnemo s sajenjem
rastlin. Čas sajenja prilagodimo rastlinski vrsti.
Sadilno luknjo izkopljemo vsaj dvakrat večjo od premera koreninske grude. Šiftar in sod.
(2011) navajajo, da primerno velikost sadilne luknje izračunamo po Bakker-Kopingovem
pravilu, ki pravi, da mora biti sadilna luknja tako velika, kot je predvidena velikost
drevesne krošnje, projicirana na tla (m2) x 0,75 m3. Pri izkopu večjih sadilnih lukenj
pazimo, da ločimo zgornjo rodovitno plast tal oz. živico od spodnje mrtvice. Razrahljamo
dno sadilne luknje, vanjo na dno dodamo kompost ali uležan hlevski gnoj, nasujemo plast
živice in nanjo postavimo koreninsko grudo z rastlino. Pazimo, da rastline ne posadimo
pregloboko ali preplitvo, najbolje je, da je rastlina posajena tako globoko, kot je bila sajena
v drevesnici. Sadilno luknjo in rastlino pred zasutjem dobro zalijemo. Na koreninsko grudo
najprej nasujemo živico in na koncu do vrha sadilne luknje po potrebi dodamo še plast
mrtvice (Hessayon, 1997).
Po sajenju ne smemo zatlačiti zemlje po vrhu, saj s tem lahko precej poškodujemo
korenine in ustvarimo zbito plast zemlje, ki je nepropustna za zrak in vodo, še posebej, kjer
so težja tla z večjim deležem gline. Rastlino po sajenju ponovno temeljito zalijemo, da se
zemlja uleže in skrbimo za primerno vlažnost tal ob pomanjkanju vode.
Večjim rastlinam, kot so drevesa, postavimo močno oporo, da so rastline stabilne. Rastline
brez opore se lahko slabše koreninijo zaradi stalnega gibanja, saj se novo zrasle koreninice
s premikanjem trgajo.
Po sajenju lahko okrog rastline dodamo zastirko iz lubja ali drugih primernih materialov.
Tla pod zastirko ostanejo bolj rahla in enakomerno vlažna, kar je bolje za koreninjenje
rastlin. Z zastirko preprečimo tudi rast plevelov in olajšamo vzdrževanje nasada (Bernard,
1999).
2.10 LESNATE RASTLINE
Lesnate rastline so trajne rastline, ki imajo olesenela debla in stranske poganjke, ki jih
imenujemo veje. Razdelimo jih na drevesa, grme in ovijalke (Beckett, 1993).
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Lesnate rastline imajo pomembno ekološko funkcijo, saj nam nudijo senco, omilijo
vročino, veter in hrup, privabljajo ptice in čistijo zrak, zato so nepogrešljive pri urejanju
prostora (Strgar, 2007). Znano je, da vegetacija izboljšuje okoljske razmere v mestih, kar
so v raziskavi dokazali tudi Rojas Cortorreal in sod. (2016). Želeli so ugotoviti vpliv vrste
na sončno sevanje in sevalno temperaturo na primeru navadnega koprivovca (Celtis
australis). Ugotovili so, da je navadni koprivovec (Celtis australis) zmanjšal sončno
sevanje med 300 in 827 W/m2 in sevalno temperaturo za 4 do 21°C.
Drevesa so vodilne rastline v okrasnih vrtovih, vse ostale rastline so jim podrejene. Zato
pri sajenju najprej posadimo drevesa, začnemo pri večjih, nadaljujemo z manjšimi in šele
nato posadimo vse druge rastline (Conder, 1994).
Pri sajenju lesnatih rastlin je pomembno, da jim namenimo dovolj prostora za rast, da
rastlina lahko zraste do končne velikosti, pri tem pa upoštevamo tudi hitrost rasti. Sadimo
rastline ustrezne kakovosti. Za lesnate rastline je najprimernejši čas sajenja od jeseni do
spomladi, ko so rastline v fazi mirovanja (Conder, 1994).
2.11 ZELNATE TRAJNICE
Trajnice so rastline, ki v naših klimatskih razmerah preživijo več let. Vsako leto zacvetijo,
nadzemni deli pa vsako leto pred zimo odmrejo in spomladi ponovno zrastejo (Strgar,
1994).
Trajnice so zaradi svoje nezahtevnosti zelo primerne, vendar le redko uporabljene, za
sajenje v javnih nasadih. Izbiramo lahko med najrazličnejšimi trajnicami in s tem
ustvarjamo različne barvne kombinacije. Zaradi pestrega izbora lahko prav za vsako
rastišče izberemo primerno trajnico, ki bo na dani lokaciji dobro uspevala (Strgar, 1967).
Trajnice lahko uporabljamo na zelo različne načine. Lahko jih posadimo v kombinaciji z
drevesi ali grmi, lahko jih kombiniramo tudi z enoletnicami in dvoletnicami.
Pri izbiri trajnic za določen namen se odločamo na podlagi videza ter lokacije, kamor
bomo trajnice posadili, da bodo čim bolje uspevale.
Pester izbor trajnic nam omogoča izbor primernih trajnic, ki bodo ustrezale danim pogojem
tal na izbrani lokaciji.
Pomembna je tudi končna višina rastlin, kajti med trajnicami najdemo tako visoke rastline
kot nizke pokrovne rastline (Strgar, 1994).
2.12 ČEBULNICE
Čebulnice in gomoljnice so pomembna skupina trajnic, vendar imajo v zemlji čebulice in
gomolje, zato jih pogosto uvrščamo v posebno skupino. Cvetijo lahko v najrazličnejših
oblikah in barvah. Pomembne pa so predvsem kot znanilke pomladi (Strgar, 1994).
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S čebulnicami lahko ustvarjamo najrazličnejše samostojne nasade ali pa jih lahko
kombiniramo z enoletnicami, dvoletnicami, trajnicami in lesnatimi rastlinami. Predvsem so
pomembne kombinacije med čebulnicami in drugimi ('klasičnimi') trajnicami, saj se te
rastlinske vrste izjemno dobro dopolnjujejo med seboj. Nekater čebulnice namreč lahko
zrastejo in zacvetijo relativno zgodaj spomladi in to je edino obdobje v letu, ko so površine
z ostalimi trajnicami prazne, saj te rastline (odvisno od vrste) spomladi odženejo nekoliko
kasneje. Če torej kombiniramo čebulnice in ostale trajnice na isti površini, potem uspemo
imeti to površino okrasno zanimivo vse leto (Golob, 1995; Strgar, 1967).
Za čebulnice so ustrezna lahka, odcedna tla. Uspevajo lahko na sončnem, kakor tudi na
senčnem rastišču. Čas sajenja je najprimernejši, ko so rastline v stanju mirovanja, zato
čebulnice, ki cvetijo spomladi, sadimo pozno poleti ali v začetku jeseni. Manj odporne,
poleti cvetoče čebulnice, pa sadimo spomladi.
Čebulnice sadimo običajno v skupinah, da se bolj izrazi njihova barva in oblika. Pazimo,
da čebulic ne sadimo preveč skupaj, saj bi tekmovale za vlago in hranila v tleh.
Razdalja sajenja, kot tudi globina, je odvisna od vrste. V splošnem je znano pravilo, da
čebulice sadimo za dvojni premer čebulice globoko in na razdalji trojnega premera
čebulice (Joyce, 1993).
2.13 TRATA
Trata je osnovna zelena ploskev, sestavljena iz gosto rastočih trav, ki jo s pogosto košnjo
vzdržujemo kratko in primerno za hojo (Kessler, 1992). Trata ima običajno predvsem
okrasno vrednost in dopolnjuje parkovno ureditev (Mastnak, 1987).
Če košnja trate ni dovolj pogosta, se iz okrasne trate razvije uporabna, ekološka ali
krajinska trata. Te tipe trat tvorijotudi širokolistne rastline, katerim se pri reprezentančnih
zelenicah izogibamo. Zato je za negovano okrasno trato zelo pomembna pogosta košnja, ki
preprečuje rast plevelov in gosti travno rušo (Kessler, 1992).
2.13.1 Tipi trat
Po slovenskem standardu SIST DIN 18917 (2013) razdelimo trate glede na uporabnost. Ta
je tesno povezana z vzdrževalnimi ukrepi.
Okrasna (reprezentančna) trata je lepega videza, je gosto sestavljena zelena ploskev iz
drobnolistnih trav. Izogibamo se hoji po okrasnih tratah, ker je njihova trpežnost majhna,
vzdrževanje pa je zelo zahtevno. Sestoj travne ruše mora biti enakomeren in pokritost tal
mora biti najmanj 75-odstotna, košnja trate naj bo v razmaku največ teden od zadnje
košnje.
Uporabno trato imamo na površinah, ki so tudi pohodne, saj je srednje odporna na teptanje.
Uporablja se za javne površine, stanovanjska naselja, hišne vrtove itd. Je odporna na sušo
in je manj estetsko zahtevna. Je srednje do zelo zahtevna za vzdrževanje. Sestoj travne ruše
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mora biti enakomeren in pokritost tal mora biti najmanj 75-odstotna, košnja trave naj bo v
razmaku največ teden do dva od zadnje košnje.
Vzdržljiva trata je srednje do zelo zahtevna za vzdrževanje, saj je potrebna vseletna velika
trpežnost in lep videz. Takšno trato uporabljamo na športnih in igralnih površinah,
površinah za oddih, parkiriščih itd. Sestoj travne ruše mora biti enakomeren in pokritost tal
mora biti najmanj 75-odstotna, košnja trate naj bo v razmaku največ 2 tedna od zadnje
košnje.
Trata v krajini, predstavlja prehod k travnikom in se uporablja za ekstenzivno izkoriščanje
ter oskrbovane površine javnega in zasebnega lastništva. V krajini se uporablja za
ozelenitev ledin in ob prometnih poteh. Je zelo odporna na sušo, vendar manj trpežna. Za
vzdrževanje je manj zahtevna. Kosimo jo enkrat do dvakrat letno.
Pomembno je, da za določen tip trate izberemo primerno mešanico vrst in sort trav, pri
izbiri primerne mešanice pa upoštevamo tudi rastne razmere (Kessler, 1992; SIST DIN
18917, 2013).
2.13.2 Priprava tal
Pri pripravi tal moramo upoštevati, da urejamo travnate površine za več let vnaprej in bo
njihovo vzdrževanje lažje, če bodo tla optimalno pripravljena (Beckett, 1995). Za dobro
trato je ključna predvsem temeljita priprava zemljišča.
Za trato so idealna dobro odcedna peščeno-ilovnata tla, globoka vsaj 20 cm. Če so tla
preveč glinena in neodcedna, je potrebno takšna tla drenirati, če pa so preveč peščena, jih
obogatimo z dobro uležanim hlevskim gnojem, kompostom ali šoto. Za trato je ustrezen
pH 5,5–7, pri katerem zadovoljivo uspeva večina vrst trav (Enciklopedija vrtnarjenja,
2000).
Priprave tal se lahko lotimo kadarkoli v letu, ko so tla dovolj osušena, da lahko pripravimo
fino grudičasto strukturo (Beckett, 1995). Tla najprej dobro zrahljamo do globine 10–15
cm, da zdrobimo vse večje grude in nato tla enakomerno utrdimo. Čim bolje izravnamo
teren, poravnamo izbokline in jame, ki bi pri košnji povzročale neenakomerno rez. Pred
setvijo je dobro počakati vsaj 8 do 14 dni, da se tla dobro usedejo in vzklijejo morebitni
pleveli. Pred setvijo ali polaganjem travne ruše nato tla plitvo obdelamo, da spodrežemo
vzklile plevele, fino pograbimo vrhnjo plast, potrosimo mineralno gnojilo in ga vdelamo v
tla (Enciklopedija vrtnarjenja, 2000).
Pomembno je, da izberemo tudi primerno travno mešanico glede na namen trate. Za
okrasne površine in golf igrišča lahko uporabimo setveno mešanico za okrasne trate, ki je
trpežna a za vzdrževanje zelo zahtevna. Sestavljena je iz 15 % tankolistne šopulje (Agrostis
tenuis), 15 % plazeče šopulje (Agrostis stolonifera), 30 % šopaste rdeče bilnice (Festuca
rubra commutata) in 40 % rdeče bilnice (Festuca rubra rubra ali Festuca rubra
trichophylla). Lahko uporabimo travno mešanico za uporabne trate, ki je srednje trpežna in
za vzdrževanje nekoliko manj zahtevna. Primerna je za uporabne površine v javnih nasadih
in na zasebnih vrtovih. Sestavljena je iz 5 % tankolistne šopulje (Agrostis tenuis), 40 %
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šopaste rdeče bilnice (Festuca rubra commutata), 20 % rdeče bilnice (Festuca rubra rubra
ali Festuca rubra trichophylla) in 35 % travniške latovke (Poa pratensis) (Kessler, 1992;
Beckett, 1995).
2.13.3 Setev ali polaganje travne ruše
Za setev ali polaganje travne ruše se odločimo na podlagi denarnih sredstev ter želenega
hitrega učinka ozelenitve in uporabe zelenice. Setev je cenejši način, vendar traja dolgo,
preden lahko trato močneje obremenimo. Polaganje ruše je dražje, vendar je učinek viden
takoj, poleg tega je trata uporabna že po nekaj dneh (Enciklopedija vrtnarjenja, 2000).
Setev
Glede na tip trate izberemo primerno vrstno in sortno mešanico trav (Beckett, 1995).
Setev trave opravimo v začetku jeseni ali spomladi, ko je talna temperatura vsaj 8 °C.
Glede na površino se odločimo za ročno setev ali setev s sejalnico. S sejalnico sejemo
polovico semen v eno smer, drugo polovico pa pravokotno nanjo. Pri ročni setvi razdelimo
površino na več enakih manjših delov, prav tako enakomerno razdelimo seme na toliko
delov, kot imamo manjših površin, in nato seme enakomerno posejemo.
Po setvi seme z grabljami ali z ustreznim traktorskim priključkom rahlo zadelamo v tla, po
potrebi enakomerno zalivamo. V primeru strojne setve sejalnica seme hkrati s setvijo že
vdela v tla. Novejše sejalnice imajo tudi valjar, ki posejano seme rahlo povalja, da
dosežemo močnejši stik med semenom in tlemi, kar je za kalitev semen trav izrednega
pomena. Travno seme vzklije v 7 do 14 dneh. Ko trava doseže višino 5 cm opravimo, prvo
košnjo na 2,5 cm, da spodbudimo razraščanje trave. Travo po potrebi dosejemo
(Enciklopedija vrtnarjenja, 2000).
Polaganje travne ruše
Pri izbiri travne ruše se odločamo na podlagi cene in sestave travne ruše. Pri vrtnarju oz.
pridelovalcu pred nakupom preverimo stanje travne ruše, da je brez plevelov, bolezni in
škodljivcev ter je primerne kakovosti.
Travne zaplate so običajno velike 30 x 30 cm ali 30 x 50 cm. Na stalno mesto je potrebno
travno rušo položiti v čim krajšem možnem času. Travno rušo lahko polagamo kadarkoli,
pomembno je le, da tla niso zmrznjena. Tla pred polaganjem travnih zvitkov navlažimo za
boljše ukoreninjenje.
S polaganjem začnemo ob ravnem robu površine. Pazimo, da so travni zvitki položeni
tesno eden poleg drugega, brez špranj. Zvitke polagamo zamaknjeno kot zidake, travna
zaplata se začne na polovici zaplate iz prejšnje vrste. Travne zvitke nato rahlo potlačimo z
valjarjem ali hrbtom grabelj, s tem preprečimo zračne žepe, ki bi onemogočali stik ruše z
vlažnimi tlemi. Morebitne špranje zapolnimo s presejano zemljo in s tem spodbudimo
razrast korenin. Dokler se travna ruša dobro ne ukorenini, jo je potrebno zalivati, če ni
dovolj padavin (Enciklopedija vrtnarjenja, 2000).
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2.14 SKALNJAK
Prostor za skalnjak naj bo videti čim bolj naravno, za njegovo postavitev izkoristimo
obrobje vrtov, vzpetine ali poudarimo nezanimive kotičke v vrtu. Rastline za skalnjake
večinoma uspevajo v odcednih tleh in so prilagojene na sušo, zato je potrebno pred
postavitvijo skalnjaka urediti drenažni sistem in odvajanje odvečne vode v tleh, da bo
podlaga propustna in odcedna.
Najprej na teren postavimo nekaj večjih skal in jih lepo razporedimo, videz dopolnimo z
manjšim kamenjem, vendar upoštevajmo, da bo lepši videz skalnjaka z manj večjimi
skalami kot množico drobnega kamenja. Skale razmestimo tako, da se z večjo ploskvijo
stikajo s tlemi – tako zagotovimo stabilnost strukture, med večje skale pa umestimo
kamenje in žepe substrata, v katere posadimo rastline.
Substrat naj bo dobro odceden in naj ne vsebuje preveč hranil. Rastline v skalnjakih tako
rastejo počasi in skalnjak dlje časa ohrani urejen videz. Zasadimo rastline blazinaste rasti,
ki jih lahko kombiniramo z manjšimi iglavci ali čebulnicami. Tla lahko prekrijemo z
zastirko ali drobnejšimi prodniki za lažje vzdrževanje skalnjaka (Bernard, 1999).
2.15 OSKRBA UREJENIH POVRŠIN
Ko je sajenje končano, je potrebno redno in pravočasno vzdrževanje okrasnih površin, da
površine služijo svojemu namenu. Izvajalec urejanja okrasnih površin je dolžan vzdrževati
rastline še dve leti od končnega prevzema nasada, za nadaljnjo vzdrževanje poskrbi
naročnik (Šiftar in sod., 2011).
2.15.1 Oskrba lesnatih rastlin
Lesnate rastline potrebujejo zelo malo vzdrževanja, če sadimo sadike primerne kakovosti.
Po sajenju je potrebno rastlinam zagotoviti ustrezno oporo in dovolj vode, še posebej v
sušnih obdobjih.
Vzdrževalno rez opravljamo v času, ki je najprimernejši za posamezno vrsto.
Odstranjujemo preveč pokončne veje in poganjke, ki so konkurenčni glavnemu poganjku,
tako da sprostimo glavni poganjek in s tem se izognemo vilasti razrasti. Po potrebi
postopno dvigujemo drevesno krošnjo, z odstranjevanjem spodnjih vej. Pomembno je, da
rez lesnatih rastlin opravljamo pravočasno. Zaradi zaraščanja reznih ran ne odstranjujemo
vej, ki so debelejše od 10 cm, da se izognemo propadanju dreves (Šiftar in sod., 2011).
2.15.2 Oskrba trajnic
Ko so rastline posajene, jih je potrebno redno vzdrževati. Večina trajnic ne potrebuje
veliko oskrbe, če so primerno izbrane za dano rastišče (Strgar, 1967; Strgar Satler, 2007).
Oskrba trajnic se začne takoj po sajenju, saj je zelo pomembno, da se rastline dobro
vrastejo. Po sajenju trajnic je potrebno zemljo rahljati, trajnice zato večkrat okopavamo, da
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je zemlja čim bolj rahla. Zrahljano zemljo lahko prekrijemo z zastirkami, da preprečimo
rast plevelov in preprečimo izhlapevanje vode, tako bo potrebno manj zalivanja ob pojavu
suše. Če nimamo urejene zastirke, je potrebno rastline redno okopavati in odstranjevati
plevele.
Nadzemne rastlinske dele trajnic, ki čez zimo odmrejo, spomladi odstranimo, saj s tem
vzpodbudimo rast rastlin. Z vzdrževalnimi deli počakamo, da mine nevarnost pozebe in se
izognemo poškodbam rastlin zaradi mraza.
Po potrebi rastline dognojujemo. Trajnice dognojujemo spomladi, da vzpodbudimo
njihovo rast. Pri trajnicah je ta ukrep usmerjen predvsem v dodajanje organske mase.
Lahko jih gnojimo s hlevskim gnojem ali počasi delujočimi mineralnimi gnojili. Vendar
pazimo, da rastlin ne pregnojimo, ker so takšne rastline bolj občutljive na stresne razmere.
Po določenem času je potrebno mnoge trajnice pomladiti. To lahko storimo z močno rezjo
nazaj, tako da rastline močno porežemo in poženejo mlade poganjke iz starejših delov. Ali
pa rastline izkopljemo, razrežemo in posadimo le del rastline, ki se bo ponovno razrastel
(Strgar, 1994; Strgar Satler, 2007).
2.15.3 Oskrba čebulnic
Čebulnice na vrtu potrebujejo zelo malo oskrbe. Zalivanje v povprečnih letih in razmerah
ni potrebno, saj večina čebulnic raste spomladi, ko so tla večinoma zadostno preskrbljena z
vodo.
Spomladi pred začetkom rasti čebulnice dognojimo s splošnimi gnojili ali kompostom, ki
jih rahlo vdelamo v tla (Golob, 1995).
Po cvetenju odstranimo odcvetele cvetove in s tem preprečimo izčrpavanje čebulic s tvorbo
semen, ki jih ne potrebujemo. Liste odstranimo, ko ti popolnoma porumenijo, to pomeni,
da so se hranila iz listov shranila v čebulici za naslednjo rastno dobo.
Čebulic, ki so odporne na mraz, ne izkopavamo vsako leto. Ko postanejo čebulice pregoste
in se zaradi tega zmanjša cvetenje, jih izkopljemo v času mirovanja in ponovno posadimo
na večji razdalji (Joyce, 1993).
2.15.4 Redna oskrba trate
Ko se travne rastline lepo ukoreninijo, jih je potrebno redno vzdrževati. Za lepo trato sta
najbolj pomembna redna košnja in zalivanje, kakor tudi gnojenje, zračenje, odstranjevanje
odmrlih delov in odpadlega listja, zatiranje mahu, plevelov, bolezni in škodljivcev.
S pogosto košnjo vzdržujemo trato gosto in zdravo ter primerno za hojo. Z enkratno košnjo
ne bi smeli nikoli odstraniti več kot tretjino nadzemnega dela, ker s tem spodbudimo
regeneracijo in izčrpavanje. Košnji se izognemo, ko so tla zelo mokra, v sušnih obdobjih je
pomembno, da je trata nizka, ni odvečnega izhlapevanja vode in s tem izgube vode iz tal
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(Enciklopedija vrtnarjenja, 2000). V daljših sušnih obdobjih, ko se rast trave upočasni in
lahko pride tudi do rjavenja trave, je potrebno trato zalivati. Zalivamo zjutraj ali zvečer z
izdatnimi količinami vode, da omočimo globino vsaj 15 cm zemlje (Beckett, 1995). Redno
odstranjujemo plevele in mah, ročno ali s herbicidi. Jeseni s trate odstranimo odpadlo listje,
da preprečimo razvoj bolezni in škodljivcev pod debelo plastjo listja, ki zadržuje vlago. V
jesenskem času opravimo tudi zračenje ruše, s katerim preprečimo zbitost tal in
omogočimo globlje vraščanje korenin. Jeseni odstranimo tudi polst, odmrle dele trav, s tem
spodbudimo obnavljanje in razvoj zdrave ruše (Enciklopedija vrtnarjenja, 2000).
Zaradi pogoste košnje je potrebno trati redno dodajati hranila (Beckett, 1995). Trate
gnojimo jeseni in spomladi, ko je intenzivnejša rast korenin (Mastnak, 1987). Dodajamo
dušik in ga v večjih količinah odvzemamo z odstranjevanjem odkosa ter kalij in fosfor
(Enciklopedija vrtnarjenja, 2000). Spomladi dodajamo gnojila, ki vsebujejo večje količine
dušika, da vzpodbudimo rast. Uporabimo N, P in K v razmerju 17 : 8 : 9. Jeseni pa dodamo
gnojilo, ki vsebuje več kalija in malo dušika, in s tem povečamo odpornost rastlin na mraz
in nizke temperature. Dodamo N, P in K v razmerju 7 : 14 : 21. Potrebe trate po
posameznih hranilih so odvisne od tipa trate in jih prikazujemo v preglednici 1 (Mastnak,
1987).
Preglednica 1: Letne potrebe trate po posameznih hranilih (Mastnak, 1987)
Tip trate
Okrasna trata
Uporabna trata

N v g/m2/leto
15–30
6–20

P2O5 v g/m2/leto
0–8
0–8

K2O v g/m2/leto
0–16
0–16
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3 MATERIAL IN METODE
3.1 OPAZOVANE LOKACIJE
3.1.1 Poslovne stavbe z že urejenimi nasadi okrasnih rastlin
Ogledali smo si primere urejenih površin nekaterih večjih in manjših podjetij v Ajdovščini,
ki se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi. V vseh teh primerih so okolice poslovnih stavb že
urejene z okrasnimi rastlinami. Ob ogledu posamezne lokacije nas je zanimal izbor rastlin,
sama ureditev in oskrba površin po ureditvi.
Analizirali smo zasaditev okolice dveh večjih podjetij: podjetja MLINOTEST Živilska
industrija d. d. (modra oznaka na sliki 1), ki se ukvarja s proizvodnjo kruha, svežega
peciva in slaščic, ter podjetja FRUCTAL Živilska industrija d. o. o. (črna oznaka na sliki
1), ki se ukvarja s proizvodnjo sadnih in zelenjavnih sokov. Med manjšimi podjetji sem
izbrala podjetje STUDIO MAXIM Plesna šola Miša Cigoj s. p. (zelena oznaka na sliki 1),
katerega dejavnost je izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in
rekreacije, ter podjetje TAXA Podjetje za davčno svetovanje in računovodske storitve d. o.
o. Ajdovščina (rdeča oznaka na sliki 1), ki se ukvarja z dejavnostjo davčnega svetovanja
ter računovodskimi, knjigovodskimi in revizijskimi storitvami (Bizi.si, 2017).

Slika 1: Zemljevid Ajdovščine z označenimi lokacijami analiziranih podjetij (Google Zemljevidi, 2017)

3.1.2 Zbiranje informacij na terenu
V rastni sezoni, ko so bile rastline olistane, smo si ogledali okolice izbranih manjših in
večjih podjetij. Pri vsaki okrasni površini smo podrobno proučili izbor rastlin ter način
ureditve. Ogledali smo si stanje površin in sklepali na intenzivnost vzdrževanja površin v
rastni sezoni.
Okrasne površine različnih podjetij smo fotografirali iz več različnih smeri, zapisali smo si
uporabljene rastlinske vrste ter kratek opis posamezne površine.
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3.2 LOKACIJA NAČRTOVANJA IN UREDITVE OKOLICE
Poslovna stavba se nahaja na Colu nad Ajdovščino (slika 2), ki se nahaja na severnem
Primorskem in leži na nadmorski višini 612 metrov. Podjetje je nekoliko odmaknjeno od
samega središča, nahaja se ob glavni poti, ki pelje v vas Vodice (slika 3).

Slika 2: Zemljevid Slovenije z označenim krajem Col (Dremelj, 2010)

Slika 3: Zemljevid Cola z označeno lokacijo (rumena oznaka) poslovne stavbe (Google Zemljevidi, 2017)
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3.2.1 Podnebne razmere na opazovanem območju
Kraj leži na stičišču celinskega in submediteranskega podnebja, zato se pojavljajo vroča
poletja, kot tudi hladne zime z nekaj snega. V zimskem času se pojavlja tudi močan veter,
tako imenovana burja.
Po povprečnih podatkih za tridesetletno obdobje (1961–1990) najbližje opazovalne postaje
Postojna letno pade 1587 mm padavin, povprečno pade najmanj padavin februarja (89
mm) in največ (168 mm) novembra (slika 4). Povprečna letna temperatura je 8,4 °C,
najhladnejši mesec je januar s povprečno temperaturo -0,9 °C in najtoplejši je mesec julij s
povprečno temperaturo 17,7 °C (slika 5) (ARSO, 2017).

Slika 4: Graf prikazuje povprečno mesečno količino padavin za Postojno (ARSO, 2017).

Slika 5: Graf prikazuje povprečno mesečno temperaturo in povprečno minimalno ter maksimalno
temperaturo za Postojno (ARSO, 2017).

3.2.2 Odvzem vzorcev za analizo tal
Na lokaciji, kjer smo urejali okrasno površino, smo odvzeli vzorec osnovnih, obstoječih tal
ter vzorec tal, ki smo jih predvideli za zamenjavo tal na obstoječi lokaciji. Zemljo smo dali
v analizo, da bi preverili potrebe po založnem gnojenju tal.
Pri obeh vzorcih smo naredili povprečen vzorec s tem, da smo v obeh primerih vzeli več
manjših vzorcev zemlje enakomerno po celotni površini do globine 30 cm, jih zmešali
skupaj in vzeli približno 1 kilogram povprečnega vzorca.
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4 REZULTATI
4.1 UREJENOST OKOLICE OPAZOVANIH POSLOVNIH STAVB
4.1.1 Podjetje MLINOTEST Živilska industrija d. d.
Okolica podjetja, velikosti 500 m2, je zelo urejena. Parkirišče je locirano desno ob
vratarnici podjetja znotraj ograje, zato je za javnost nedostopno. Površina je namenjena
zaposlenim v podjetju in obiskovalcem podjetja, saj je ograjena. Na okrasni površini v
ospredju rasteta dve brezi (Betula pendula), med brezama v ozadju poleg stavbe raste
stebrasti brin (Juniperus communis 'Arnold'), desno pod brezo sta zasajena dva smrdljiva
brina (Juniperus sabina). Panelno ograjo ob cesti krasi cvetoča pampaška trava
(Cortaderia selloana). V ospredju pred panelno ograjo so betonska korita, kjer so posajene
enoletne navadne begonije (Begonija semperflorens hibridi).
Okrasne površine so urejene tako, da za vzdrževanje niso zahtevne. Okolica podjetja je
primerno vzdrževana, rastline so negovane in trata je pokošena. Trata je lepo vzdrževana,
brez plevelov in mahu ter lepega zelenega videza, predvidevamo torej, da je redno košena
in dovolj pognojena.
Okrasna površina pri podjetju služi svojemu namenu in v človeku na prvi pogled ustvari
dober vtis o podjetju (slika 6).

Slika 6: Urejena okrasna površina podjetja MLINOTEST d. d.
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4.1.2 Podjetje FRUCTAL Živilska industrija d. o. o.
Okrasna površina pred podjetjem je majhna, velikosti približno 25 m2. Parkirišče je
locirano levo ob zasajeni površini. Površina je namenjena zaposlenim v podjetju,
obiskovalcem podjetja in kupcem. Ob vhodu v maloprodajno trgovino so v ravni vrsti
zasajene vrtnice (Rosa sp.) in nitasta lilija (Yucca filamentosa) ob koncu vrtnic poleg luči.
Na levi strani so postavljeni stari restavrirani pripomočki za izdelavo sadnih pijač. Izbor
rastlin je zelo majhen.
Odcveteli cvetovi pri vrtnicah niso bili odstranjeni in se zato tvorijo plodovi, rastline
zarašča plevel. Greda z vrtnicami nima jasno začrtanega roba, ki bi ločeval mejo med
gredo in trato, zato se trata zarašča med vrtnice in s tem otežuje košnjo. Trata je pokošena,
vendar le delno, okrog vrtnic in stebrov je vidna stara nepokošena trava. V trati so vidna
območja svetlo zelene barve, kot tudi območja odmrlih trav, predvidevamo, da trata ni
pognojena in ni zalita.
Kljub slabšemu vzdrževanju so plodovi vrtnic v jesenskem času lepi in površina ohrani
svojo okrasno vrednost (slika 7).

Slika 7: Okrasna površina pred podjetjem FRUCTAL d. o. o.

4.1.3 STUDIO MAXIM Plesna šola Miša Cigoj s. p.
Okrasna površina je majhna, velikosti približno 30 m2, vendar lepo urejena. Parkirišče je
locirano znotraj zasaditve. Površina je namenjena zaposlenim v podjetju, obiskovalcem in
strankam podjetja. Zasajen je navadni oleander (Nerium oleander) in staro drevo oljke
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(Olea europea) v kamnitemu krogu, zasutem z belimi prodniki. Izbor rastlin je majhen,
rastline so primerne za toplejša območja, vendar kljub temu lepo uspevajo.
Okrasna površina je zelo lepo urejena, rastline so primerno oskrbovane in trata pokošena.
Površina je urejena tako, da za vzdrževanje ni zahtevna. V trati so prisotni pleveli, mahovi
in svetla območja, zato bi jo bilo potrebno dognojiti. Okrasna površina je primerno urejena
in služi svojemu namenu (slika 8).

Slika 8: Okrasna površina STUDIA MAXIM Plesna šola Miša Cigoj s. p.

4.1.4 TAXA Podjetje za davčno svetovanje in računovodske storitve d. o. o.
Ajdovščina
Okrasna površina pred podjetjem je velika v primerjavi s prejšnjima zasaditvama, velika je
približno 200 m2. Parkirišče je locirano znotraj zasaditve. Površina je namenjena
zaposlenim v podjetju, obiskovalcem in strankam podjetja. Izbor rastlin je majhen in
prilagojen enostavnemu vzdrževanju. Celotna ureditev je urejena funkcionalno in
prilagojena tako, da je za vzdrževanje nezahtevna.
Ker je stavba steklena, so jo zaradi poletne vročine zasenčili z jasminovo trobljo (Campsis
radicans), ki se vzpenja po sprednjem delu stavbe. Za senco avtomobilov pred podjetjem
so posajena drevesa svilnate albicije (Albizia julibrissin), na desni strani podjetja je
posajenih več grmov kosteničevja (Lonicera nitida), ki so blazinasto oblikovani. Travnata
površina je bila urejena s polaganjem travnih zvotkov.
Okrasna površina je urejena in vzdrževana. Blazinasti grmi kosteničevja (Lonicera nitida)
so lepo oblikovani z redno rezjo, ožigov zaradi sonca in suhih vej nismo opazili. Travnata
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površina je brez plevelov in mahu ter je lepega zelenega videza, sklepamo, da je redno
gnojena in košena ter v poletnem času tudi namakana po potrebi. V trati ni vidnih območij
odmrlih suhih trav. Vidne so poškodbe zaradi zime in burje na drevesih svilnate albicije
(Albizia julibrissin), vendar se drevo iz debla ponovno nazaj obrašča, zato večje škode ni
(slika 9).

Slika 9: Okrasna površina podjetja TAXA d. o. o. Ajdovščina

4.2 OKOLICA PODJETJA VDM Logar d. o. o.
4.2.1 Rezultati analize vzorcev tal
Rezultati analize tal so pokazali, da nova tla, ki smo jih navozili, vsebujejo več hranil, kot
obstoječa tla z izjemo kalija. Vseeno smo se odločili, da založnega gnojenja ne bomo
izvajali, ampak smo vsaki rastlini ob sajenju dodali organsko mineralno gnojilo Bioorganik
proizvajalca Agrolit d. o. o., ki vsebuje 3,5 % dušika (N), 2,3 % fosforja (P2O5), 0,2 %
kalija (K2O), 15 % kalcija (CaO), 0,5 % magnezija (Mg), 0,01 % bora (B), 0,002 bakra
(Cu), 0,45 % železa (Fe), 0,4 % cinka (Zn) in minimalno 48-odstotni delež organske snovi
(preglednica 2).
Preglednica 2: Rezultati analize tal
Vzorec tal
Osnovna tla
Tla za premeščanje

N (%)
0,07
0,46

P2O5 (mg/100g tal)
0,5
15,1

K2O (mg/100g tal)
35,5
13,5
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4.2.2 Videz lokacije pred ureditvijo površine
Pred ureditvijo prostora je bila okolica poslovne stavbe v zelo slabem stanju in jo je bilo
nujno potrebno urediti (slika 10).
Obstoječa tla so bila zelo slaba in neprimerna za sajenje rastlin, saj so bila pomešana z
gradbenimi odpadki. To je bil glavni razlog, da smo načrt da obstoječa tla zamenjamo s
primernejšo in kakovostnejšo zemljo.
Pred pričetkom urejanja nasada rastlin na tem mestu ni bilo, razen dveh srebrnih smrek, ki
smo ju ohranili v novi zasaditvi (slika 11).

Slika 10: Videz okolice podjetja pred pričetkom urejanja levo ob glavnem vhodu

Slika 11: Videz okolice podjetja pred pričetkom urejanja desno ob glavnem vhodu

27
Logar V. Celostna ureditev okrasne površine ob poslovnem objektu od ideje do končne ureditve.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2018

4.2.3 Predpriprava
Pred začetkom izvajanja del urejanja okolice smo odstanili vegetacijo, ki je bila v slabem
stanju in zaščitili rastline, ki smo jih vpeli v novo zasaditev. Z deli smo pričeli v mesecu
marcu.
4.2.3.1 Odstranitev vegetacije
Pred pričetkom urejanja so bila tla na obstoječi lokaciji poraščena z raznimi pleveli. Zaradi
menjave zgornjega sloja obstoječih tal posameznih rastlin nismo odstranjevali pač pa smo
odstranili plast skupaj s koreninami in ga nadomestili z živico. Po nasutju novega substrata
smo uporabili herbicid, saj so bile v živici prisotne korenine njivskega slaka (Convolvulus
arvensis). Nov substrat smo namreč pripeljali z njive, kjer se ta plevel pogosto pojavlja.
Uporabili smo sistemični neselektivni herbicid Boom efekt v odmerku 6 l/ha, za katerega
je karenca zagotovljena z načinom uporabe (Fito-info, 2013).
4.2.3.2 Zaščita vegetacije
V novi zasaditvi smo želeli ohraniti dve že posajeni srebrni smreki, zato v njuni bližini
nismo načrtovali večjih gradbenih posegov in odstranjevanja živice.
Vsa dela v njuni bližini, do razdalje polmera 5 metrov od debla, smo izvajali ročno, zato
zaščitne ograje nismo postavili. Za čas izvajanja del smo zaščitili le debli obeh dreves, da
se izognemo morebitnim poškodbam zaradi neprevidnosti. Deblo smo zaščitili z deskami
do prvih vej, ki smo jih na notranji strani ob deblu oblazinili z mehko spužvo, ki je
propustna za zrak.
4.2.4 Gradbena dela
Pred zemeljskimi deli smo izvedli vsa gradbena dela.
4.2.4.1 Izdelava zidu
Za postavitev panelne ograje smo postavili betonski zidec s temeljenjem. S količki smo
označili linijo, po kateri bo potekala ograja, in nato izkopali jarek z rovokopačem do
globine 50 cm. Končno višino zidu smo prilagodili terenu, zaradi višinskih razlik terena je
bila različna tudi končna višina zidu. V jarek smo na dno dali podložni beton za temelj ter
počakali, da se posuši. Mešanico za podložni beton smo pripravili iz peska granulacije 0–
32 mm in cementa trdnostnega razreda C12/15, za katerega smo porabili 150 kg cementa
na 1 m3 peska. Na podložni beton smo izdelali konstrukcijo iz gradbenih elementov, v
katero smo nato dodali plastične cevi za poznejše vgrajevanje stebrov za ograjo. V
konstrukcijo smo vlili beton in pustili, da se posuši. Mešanico za beton smo pripravili iz
peska granulacije 0–16 mm in cementa trdnostnega razreda C30/37, za katerega smo
porabili 400 kg cementa na 1 m3 peska. Odstranili smo konstrukcijo iz gradbenih
elementov in z rovokopačem zasuli zid do primerne višine (slika 12).
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Slika 12: Izdelava zidu za panelno ograjo

4.2.4.2 Robniki
Potrebno je bilo utrditi stare robnike, ki so bili neutrjeni in položiti nove robnike. Odločili
smo se, da na notranji strani mreže, ob vhodnih vratih na levi strani zmanjšamo polkrožno
urejeno zasaditev z robniki zaradi lažjega dostopa tovornih vozil v stranski vhod stavbe.
Zato smo stare robnike odstranili.
Začrtali smo novo linijo v manjšem polkrogu in izkopali jarek do globine 25 cm. V jarek
smo dali 10 cm podložnega betona iz peska in cementa v razmerju 1 : 3, na katerega smo
fiksirali ravne robnike, debeline 10 cm, tako da so na zunanji strani postavljeni 10 cm nad
višino asfalta. Robnike smo fiksirali, tako da smo jih obzidali z betonom z notranje in
zunanje strani. Beton smo pripravili iz peska granulacije 0–16 mm in cementa trdnostnega
razreda C40/45, za katerega smo porabili 500 kg cementa na 1 m3 peska
Na enak način smo izdelali kroge okrog okrasnih češenj, kjer smo zaradi lažjega sajenja
najprej zasadili okrasne češnje (Prunus serrulata 'Kanzan') in jim napravili oporo. Za
kroge smo uporabili polkrožne robnike z notranjim polmerom 40 cm. Zunanji premer
posameznega kroga je 110 cm.
Stare robnike, ki so bili razmajani, smo fiksirali tako, da smo odstranili beton na obeh
straneh, postavili robnik v linijo in ga ponovno močno fiksirali s trdim betonom z obeh
strani. Fuge med robniki smo zapolnili z redkejšo cementno malto (slika 13).

Slika 13: Postavitev krogov iz robnikov
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4.2.4.3 Postavitev panelne ograje in vrat
Za panelno ograjo smo v lastnem podjetju izdelali stebre in vrata, panelno ograjo smo
kupili pri podjetju Živex d. o. o. Izdelane stebre smo fiksirali v prej pripravljene plastične
cevi z betonom, pravokotno na zid, na razdalji 2,5 metra med stebri. Beton smo pripravili
iz peska granulacije 0–16 mm in cementa trdnostnega razreda C40/45, za katerega smo
porabili 500 kg cementa na 1 m3 peska. Ko so bili fiksirani stebri, smo nanje s pritrdilnimi
elementi pritrdili panelno ograjo. Kasneje so bila izdelana še drsna vrata z daljinskim
upravljanjem na glavnem vhodu in klasična dvokrilna vrata na stranskem vhodu v stavbo.
4.2.4.4 Tlakovane površine
Za tlakovane površine smo jarek izkopali ročno, ker sta bili v bližini srebrni smreki, ki smo
ju želeli ohraniti. Kopali smo previdno, da ne bi poškodovali korenin. Skopali smo jarek do
globine 25 cm. Na zunanji rob tlakovane površine smo postavili robnike, da smo preprečili
premikanje tlakovcev. V jarek smo nasuli 5 cm izravnalne plasti peska in jo utrdili. Nato
smo dali 10 cm debelo plast gostega betona, s katero smo želeli preprečiti rast plevela
skozi špranje med tlakovci. Ko se je beton posušil, smo za lažje polaganje tlakovcev nasuli
plast fine mivke, na katero smo položili tlakovce. Fuge med robniki smo zapolnili z belo
kalcitno mivko in z zemljo zasuli robnike z zunanje strani (slika 14).

Slika 14: Tlakovana površina

Tlakovce smo uporabili tudi za ločevanje meje med travnato površino in gredo s sivkami, s
čimer smo preprečili vraščanje trate v gredo in olajšali vzdrževanje, saj je košnja tako
enostavnejša, če se s kolesom kosilnice peljemo po robniku in tako travo pokosimo do
roba.
Tlakovce za ločevanje grede smo postavili po navozu nove zemlje in sicer tako, da smo
izkopali jarek do globine 20 cm, nasuli 12 cm debelo plast peska, ki smo jo dobro utrdili,
nanjo smo položili tlakovce v liniji z gredo. Fuge smo zapolnili z belo kalcitno mivko in
tlakovce z zemljo zasuli z obeh strani (slika 15).
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Slika 15: Tlakovci za ločevanje meje med okrasno trato in gredo s sivkami

4.2.4.5 Izdelava vrtne poti iz naravnega kamenja
Po nasutju nove zemlje smo iz naravnih kamnov izdelali pot za prehod urejene površine.
Zemljo smo na predelu poti nekoliko znižali in dobro utrdili, da bi preprečili morebitno
poznejše ugrezanje kamnitih plošč. Plošče iz naravnega kamna smo kupili v podjetju
Inovatim d. o. o. in jih položili na utrjen teren, tako da so bile poravnane s tlemi in
postavljene v ravni liniji. Med plošče smo nato do zgornjega roba nasuli zemljo (slika 16).

Slika 16: Pot iz naravnih kamnov za prehod urejene površine

4.2.4.6 Asfaltiranje
Asfaltiranje so uredili podizvajalci iz podjetja Primoasfalt s. p.
4.2.4.7 Odstranitev gradbenih odpadkov
Po zaključenih gradbenih delih smo odstranili vse gradbene odpadke in obstoječa zbita tla,
do globine 20 cm. Na mestih, kjer smo načrtovali sajenje dreves smo odstranili obstoječa
tla do globine 40 cm. Obstoječih tal nismo odstranjevali na območju srebrnih smrek, in
sicer v polmeru 5 m oddaljenosti od debla obeh rastlin. Odstranjevanje obstoječih tal smo
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izvedli z rovokopačem, ročno smo odstranili zemljo v bližini robnikov, da ne bi prišlo do
novih poškodb grajenih elementov.
4.2.5 Zemeljska dela
Po zaključenih gradbenih delih in odstranitvi gradbenih odpadkov smo pričeli z
zemeljskimi deli.
4.2.5.1 Navoz nove zemlje
Pred nasutjem nove plasti substrata smo obstoječa tla dobro prerahljali z vrtnim
prekopalnikom in s tem preprečili nastanek nepropustnega sloja tal za prehod vode in
zraka, ki bi onemogočal razvoj korenin v globlje plasti.
Nov substrat smo navozili iz domače njive v bližini, na kateri smo pridelovali vrtnine, kjer
smo zemljo pobirali do globine 20 cm in jo navozili v pripravljene gredice in jo poravnali z
zgornjim robom robnikov. Zaradi problematičnega plevela, njivskega slaka (Convolvulus
arvensis), na njivi, iz katere smo navozili nova tla, smo po navozu, ko so začeli izraščati
pleveli, uporabili herbicid in počakali 2 tedna, da je njivski slak odmrl, preden smo pričeli
s saditvenimi deli (slika 17).

Slika 17: Nasutje nove zemlje

4.2.5.2 Nakup rastlin in ostalih materialov
Rastline smo kupili v različnih vrtnarijah, želeli smo kakovostne sadike, zato smo si
ponudbo najprej ogledali. Kupiti smo želeli sadike, ki so vzgojene v Sloveniji, saj so te
prilagojene na našo klimo.
Pred nakupom sadik rastlin smo preverili stanje koreninskega sistema, ker se rastline lahko
normalno razvijajo le, če imajo zdrav koreninski sistem. Rastline, ki imajo korenine bele
barve, so zdrave, če so korenine temne, pomeni, da rastlina propada.
Trajnice smo kupili v vrtnariji Trajnice Golob-Klančič in Trajnice Strgar. V obeh
vrtnarijah gojijo trajnice na prostem, takšne sadike so bolj prilagojene na naše klimatske
razmere. Lesnate rastline smo kupili v drevesnicah Pro Horto Strgar d. o. o. in Horti d. o. o.
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Drevesnica Pro Horto Strgar ima lastno gojenje sadik, medtem ko Horti d. o. o. uvaža
večino rastlin iz sosednje Italije, zato smo v tej drevesnici kupili le oblikovan liguster
(Ligustrum delavayanum 'Pom Pom'), saj ga v drevesnici Pro Horto Strgar nimajo v
ponudbi.
Ostale materiale smo večinoma kupili v podjetju Njiva d. o. o., ki ima široko ponudbo
materialov za urejanje vrtov, in v ostalih kmetijskih trgovinah.
4.2.5.3 Polaganje agrotekstila
Agrotekstil je propustna tkanina za vodo in tla, vendar nepropustna za svetlobo, zato
onemogoča rast plevela, kar je koristno, za površine, ki smo jih pozneje prekrili z belimi
prodniki.
Agrotekstil smo položili na tla, ko so pleveli odmrli, tako da smo ga odrezali v pasovih
primerne velikosti. Robove smo iz spodnje strani zasuli v zemljo ali zavihali nekoliko
navzgor ob gradbenih površinah in s tem onemogočili rast plevelov ob robovih agrotekstila
(slika 18).

Slika 18: Polaganje agrotekstila

4.2.5.4 Sajenje trajnic
Sajenje rastlin smo izvedli konec maja. Trajnice, dobavljene v plastičnih lončkih, smo
najprej razporedili po površini in jih umestili z metrom na sadilno mesto. Na mestih, kjer
so bile predvidene zasajene rastline, smo prerezali agrotekstil v obliki križa in robove
zavihali navzdol. V zemljo smo izkopali sadilne luknje vsaj dvakratne velikosti koreninske
grude. V sadilni jami smo dobro razrahljali zemljo z rokami, dodali 100 g gnojila
Bioorganik, ki smo ga zmešali z razrahljano zemljo in nato sadilno jamo dobro zalili.
Rastlini smo odstranili lonec in korenine z rokami previdno razrahljali, da se bo rastlina
lažje ukoreninila in jo postavili v sadilno jamo, kjer smo jo po potrebi ponovno umestili na
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pravo mesto z metrom. Posadili smo jo tako globoko, kot so bile rastline sajene pred
presajanjem.
Sadilno jamo smo zapolnili s preostalo zemljo, na vrhu dodali še 100 g gnojila Bioorganik
in ga rahlo vdelali v tla. Zemljo smo potlačili z rokami, rahlo, da ne bi ustvarili
nepropustne plasti tal. Zemljo okrog rastline smo dobro namočili z vodo.
Očistili smo morebitno zemljo, ki smo jo ob sajenju trajnic dvignili na agrotekstil in ga
prekrili z belimi prodniki. Okrog rastline smo pustili odprtino velikosti prerezane folije in s
tem preprečili morebitne poškodbe rastlin zaradi drgnjenja ob folijo ali kamenje (slika 19).

Slika 19: Sajenje trajnic

4.2.5.5 Sajenje lesnatih rastlin
Tudi lesnate rastline, vse dobavljene v plastičnih loncih, smo najprej razporedili po
površini in jih umestili z metrom na sadilno mesto. Nato smo prerezali agrotekstil v obliki
križa in robove zavihali navzdol, tako da je nastala dovolj velika luknja za sajenje.
V zemljo smo izkopali sadilne luknje vsaj dvakratne velikosti koreninske grude.
Novonasuto zemljo smo ločili od spodnje osnove tal, če je bilo potrebno skopati tako
globoko luknjo. V sadilni luknji smo dobro razrahljali zemljo z rokami, dodali 200 g
gnojila Bioorganik, ga zmešali z razrahljano zemljo in nato sadilno jamo dobro zalili.
Rastline smo vzeli iz lonca, korenine z rokami previdno razrahljali, da spodbudimo
nastanek novih korenin, in sadike postavili v sadilno luknjo, kjer smo jo po potrebi
ponovno umestili na pravo mesto z metrom. Posadili smo jih tako globoko, kot so bile
rastline sajene pred presajanjem. Sadilno luknjo smo zapolnili s preostalo novonavoženo
zemljo in na vrhu dodali še 200 g gnojila Bioorganik in ga rahlo vdelali v tla. Ostalo
nepotrebno zemljo smo odstranili. Zemljo smo potlačili z rokami, rahlo, da ne bi ustvarili
nepropustne plasti tal. Zemljo okrog rastline smo dobro namočili z vodo.
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Lesnatim rastlinam smo že med sajenjem postavili oporo. Oporo smo postavili 15 cm stran
od rastline, da smo preprečili morebitne poškodbe zaradi drgnjenja rastline. Kol smo dobro
fiksirali v tla in obenj z raztegljivo vrvico privezali rastlino.
Očistili smo morebitno zemljo, ki smo jo ob sajenju dvignili na agrotekstil, kjer so bile
rastline sajene na folijo, in ga prekrili z belimi prodniki. Okrog rastline smo pustili
odprtino velikosti prerezane folije in s tem preprečili morebitne poškodbe rastlin zaradi
drgnjenja ob folijo ali kamenje. Kjer ni bilo predvideno prekritje s prodniki, smo okrog
rastlin posejali travo (slika 20).

Slika 20: Posajena okrasna japonska češnja (Prunus serrulata 'Kanzan') in postavljena opora

4.2.5.6 Ureditev skalnjaka
Na notranji strani ograje pri glavnih vratih na levi strani smo predvideli ureditev skalnjaka,
zasajenega s kombinacijo iglavcev in trav.
Vodnega režima z dreniranjem tal v skalnjaku nismo posebej urejali, ker so tla zelo
peščena in propustna.
Čez celotno površino smo po navozu nove zemlje postavili agrotekstil, na katerega smo
nato z rovokopačem položili najprej večje kamne, pazljivo, da jih ne bi poškodovali, in jih
dobro fiksirali v tla, da smo preprečili prevračanje. Po prej opisanem postopku smo
posadili različne iglavce, ki smo jim dodali ob sajenju šoto in trave na mesta, predvidena v
zasaditvenem načrtu.
Agrotekstil smo nato prekrili najprej v dveh pasovih z okrasnim kamenjem in nato še
celotno ostalo površino prekrili z belimi prodniki. Območja, kjer so vhodi v jaške, smo
pustili neprekrita zaradi lažjega vhoda v jašek. Na koncu smo v skalnjaku uredili še
osvetlitev s talnimi solarnimi svetili (slika 21).
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Slika 21: Delno urejen skalnjak ob vhodu

4.2.5.7 Ureditev travnatih površin
Površine, namenjene trati, smo najprej dobro izravnali in poravnali vse izbokline in jame,
da ne bomo imeli težav pri košnji trave.
Setev
Travnate površine smo uredili v jeseni, saj je jesenska setev boljša v primerjavi s
spomladansko, zaradi pojavljanja plevela, ki se pri spomladanski setvi pogosteje pojavlja.
Pred setvijo smo potrosili po površini gnojilo Bioorganik in ga z grabljami rahlo vdelali v
tla ter s tem še natančno poravnali vrhnjo plast tal.
Uporabili smo travno semensko mešanico za vrtne trate OPTIMAX, ki je sestavljena iz:
 20 % Festuca rubra commutata 'Trophy' – šopasta rdeča bilnica
 15 % Festuca rubra rubra 'Maxima 1' – rdeča bilnica
 10 % Festuca rubra trichophylla 'Smirna' – barjanska bilnica
 35 % Loliuma perenea 'Esquire' – trpežna ljuljka
 20 % Poa pratensis 'Miracle' – travniška latovka
Semenska mešanica je prilagojena za dobro razraščanje, odpornost na obremenitve in sušo,
je trpežna in omogoča lep videz. Uporabna je za vrtove in parke, njeno vzdrževanje je
srednje zahtevno.
Uporabili smo priporočeno količino semena za setev 25 g/m2. Seme smo zmešali s fino
mivko v razmerju 1 : 1 za lažjo enakomerno setev in ga ročno enakomerno razporedili po
celotni površini. Z grabljami smo seme rahlo vdelali v tla in ga dobro poteptali. Celotno
površino smo dobro enakomerno zalili, tako da smo omočili tla do globine vsaj 10 cm in
po potrebi zalivali površino do ozelenitve. Travna semena so vzklila približno v enem
tednu po setvi. Prvo košnjo smo opravili, ko je trava dosegla višino 8 cm in jo pokosili na 4
cm.
Polaganje trate
Ker vseh površin nismo urejali istočasno, smo se odločili, da bomo na dveh površinah
zaradi hitrejšega lepega videza in polaganja travne ruše v poletnem času, ko je setev
onemogočena, položili travno rušo.
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Travno rušo smo kupili pri podjetju Vrtnarstvo Boris Pustovrh s. p., kjer uporabljajo za
setev trave isto travno mešanico, kot smo jo uporabili za setev na naših površinah. Na
stalno mesto smo jo položili še v istem dnevu po dobavi. Travni zvitki so bili v velikosti
180 x 41 cm.
Za polaganje travne ruše pripravimo teren nekoliko drugače kot za setev. Zemljo smo
poravnali 1,5 do 2 cm pod zgornjim robom robnika, tako pripravljeno površino smo
povaljali. S polaganjem travnih zvitkov smo začeli ob ravnem robu površine in jih polagali
tesno enega poleg drugega z zamikom, tako da se je travna zaplata začela na polovici
zaplate iz prejšnje vrste. Travne zvitke smo nato potlačili z valjarjem in s tem preprečili
zračne žepe, ki bi onemogočali stik ruše z vlažnimi tlemi. Po polaganju smo travno rušo
dobro zalili, toliko da smo tla omočili do globine vsaj 15 cm, in jo nato po potrebi zalivali.
Peti dan po polaganju smo travno rušo prvič pokosili in s tem preprečili, da bi trava postala
redkejša (slika 22).

Slika 22: Polaganje travne ruše

4.2.5.8 Ureditev osvetlitve
Po končanih zelenih delih smo uredili še osvetlitev zasaditve. Kupili smo talne solarne
pohodne svetilke, tako da ni bilo potrebno urediti električne inštalacije. Svetilke smo
najprej umestili z metrom na pravo mesto. Na mestu smo odstranili kamenje in agrotekstil
dobro očistili. Pred montažo smo preverili delovanje svetilk. Zaradi možnosti kraje svetilk
smo jih s silikonskim kitom pritrdili na agrotekstil in jih nato nazaj obložili s kamenjem.
Svetilke imajo senzor za temo in delujejo samo v nočnem času, zato smo v večernih urah
ponovno preverili delovanje (slika 23).

Slika 23: Osvetlitev urejene površine
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4.2.6 Izračun dejanskih stroškov urejene površine
4.2.6.1 Dejanski stroški rastlinskega materiala
Skupni stroški rastlinskega materiala so znašali 941,93 € z vštetimi popusti in DDV,
izračun stroškov smo predstavili v preglednici 3.
Preglednica 3: Stroški rastlinskega materiala
Latinsko ime
Cortaderia selloana
Cotinus coggygria
'Lilla'
Acer palmatum
'Fireglow'
Lavandula
angustifolia 'Blue
Scent Early'
Ligustrum
delavayanum 'Pom
Pom'
Cornus kousa 'Nicole'
Picea glauca 'Conica'
Juniperu horizontalis
'Blue Chip'
Pinus mugo pumilio
Festuca scoparia
Festuca glauca
'Elijah Blue'
Pennisetum
alopecuroides
Prunus serulata
'Kanzan'

Slovensko ime

Razrast
v x š [m]
1 r/m2

Količina

Cena na
enoto [€]
22,00

Skupna
cena [€]
66,00

1,5 x 1,5

2

15,00

45,00

rdečelistni
pahljačasti
javor
zgodajcvetoča,
nizka sivka

1,5–2 x 2–
3

1

71,25

71,25

5–7 r/m2

22

Trajnice Strgar

2,88

63,36

liguster

1 r/m2

1

Drevesnica
HORTI d. o. o.

65,00

65,00

japonski dren

2–3 x 3

1

52,25

52,25

stožčasta
smreka
brin

1,5–2 x
0,5–1
0,4 x 1,9

1

8,00

8,00

8,00

8,00

rušje

1,2 x 1,8

1

9,00

9,00

medvedja
zelena bilnica
bilnica

6–12 r/m2

6

3,00

18,00

6–12 r/m2

6

3,00

18,00

perjanka

4–6 r/m2

2

2,50

5,00

okrasna
japonka češnja
travna
mešanica
travna ruša

7x5

3

Drevesnica Pro
Horto Strgar
Drevesnica Pro
Horto Strgar
Drevesnica Pro
Horto Strgar
Drevesnica Pro
Horto Strgar
Trajnice
Golob-Klančič
Trajnice
Golob-Klančič
Trajnice
Golob-Klančič
Drevesnica Pro
Horto Strgar
AB d. o. o.

55,00

165,00

78,07

78,07

Boris Pustovrh
s. p.

4,5

270,00

pampaška
trava
rdečelistni ruj

25 g/m2

Skupaj

3

1

10 kg
60 m2

Dobavitelj
Trajnice
Golob-Klančič
Drevesnica Pro
Horto Strgar
Drevesnica Pro
Horto Strgar

941,93

4.2.6.2 Dejanski stroški ostalih materialov
Skupni stroški ostalih materialov so znašali 9.090,58 € z vštetimi popusti in DDV, izračun
stroškov smo predstavili v preglednici 4.
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Preglednica 4: Stroški ostalih materialov
Material

Količina

Agrotekstil
Bioorganik
20-kilogramske vreče
Klop (3,7 x 0,5 m)
Pohodne plošče iz naravnega
kamna
Solarne svetilke
Panelna ograja (203 cm x 2,5 m)
Stebri (36 kosov x 2,5 m)
Avtomatska drsna vrata
Vrata
Robniki (krožni)
Rdeči prodniki 15–25 mm
25-kilogramske vreče
Asfaltiranje
Skupaj

150 m2
3 vreče

Dobavitelj
Njiva d. o. o.
Agrolit d. o. o.

Cena na enoto

Skupna cena

0,55 €/m2
14,05 €/vrečo

82,50 €
42,15 €

1
16 kosov

Mizarstvo Koren
Inovatim d. o. o.

500 €
10,62 €/kos

500 €
169,92 €

25
33
90 m
1
1
12 kosov
25 vreč

Ledsvetloba.si
Živex d. o. o.
Domača izdelava
Domača izdelava
Domača izdelava
Stopar d. o. o.
Njiva d. o. o.

9,07 €
33,90 €
0,90 €/m
3000 €
1000 €
11,44 €/kos
6,57 €/vrečo

226,78 €
1.118,70 €
81,00 €
3000 €
1000 €
137,28 €
164,25 €

16,00 €/m2

2.568,00 €
9.090,58 €

160 m2

PRIMOASFALT d. o. o.

4.2.6.3 Skupni stroški ureditve
Stroški rastlinskega materiala so skupno znesli 941,93 €, stroški ostalih materialov pa
9.090,58 €. Celotna ureditev okrasne površine je podjetje bremenila za 10.032,51 € z
vštetim DDV in popusti. V ceno ni všteto delo domačih in ure najema strojev, ki smo jih
porabili za ureditev okrasne površine.
Ker je podjetje kot davčni zavezanec upravičeno do povračila DDV, se celotni znesek
ureditve zmanjša 9,5 % za rastlinski material in 22 % za ostale porabljene materiale.
Strošek ureditve površine je torej znašal 8.311,50 €, kar ne predstavlja prevelikega stroška,
glede na to, kolikšen je vpliv urejene okolice na obiskovalce podjetja.
4.2.7 Končni videz urejene površine
Več slikovnega gradiva o končni ureditvi okrasne površine je priloženo v prilogah (slika
24).

Slika 24: Končna ureditev okrasne površine
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4.2.8 Oskrba urejene površine v prvem letu po zasaditvi
Po ureditvi je potrebno urejene površine primerno oskrbovati, da služijo svojemu namenu.
Posamezna opravila v okrasnem vrtu moramo izvajati pravočasno in strokovno.
4.2.8.1 Rez rastlin
Različne rastline so zahtevajo različno rez, zato jo je potrebno prilagoditi posamezni
rastlini.
Lesnate rastline posebne rezi ne potrebujejo, v spomladanskem času izrezujemo preveč
pokončne poganjke in odvajamo poganjke, ki so konkurenčni vrhu.
Iglavcev, ki smo jih zasadili, ne režemo. Izjemoma lahko pinciramo rušje v poznem
spomladanskem času, in sicer prikrajšamo mlade poganjke za tretjino, da je rastlina bolj
kompaktne, zbite rasti.
Nekoliko več rezi potrebuje kalina (Ligustrum delavayanum 'Pom Pom'), pri katerem s
stalno rezjo vzdržujemo obliko rasti. Kalino režemo, ko mladi poganjki dosežejo dolžino 5
do 10 cm in s tem dosegamo zbito kompaktno rast posameznih krogel. Lahko oblikujemo
tudi nove krogle, in sicer tako, da pustimo mladi poganjek, ki izrašča iz tal, mu odstranimo
vse spodnje stranske veje in liste, do željene višine. Na želeni višini pustimo, da se
poganjek razveja in začnemo prikrajševati stranske poganjke, tako da se nova krošnja
zgosti.
Pravilno rez zahteva tudi sivka, ki jo režemo spomladi, z rezjo starejšega lesa spodbudimo
rast enoletnih poganjkov in s tem pomlajujemo rastlino. Če je sivka neprimerno porezana,
bodo poganjki od tal navzgor odvrgli liste do toletnih poganjkov in nam kvarili videz sivke
(Strgar, 1994).
4.2.8.2 Gnojenje in namakanje rastlin
Okrasne rastline večinoma za gnojenje niso posebej zahtevne. Rastline dognojimo
spomladi pred začetkom intenzivne rasti.
Vsako leto spomladi rastlinam dodamo gnojilo Bioorganik, ki vsebuje zadostno količino
hranil. Lesnatim rastlinam dodamo približno 200 g/rastlino. Trajnicam dodamo 100
g/rastlino. Gnojilo rahlo zadelamo v tla in rastline dobro zalijemo ali gnojenje opravimo
pred dežjem. Gnojenje lahko ponovimo še enkrat z enakim odmerkom pozno poleti ali
zgodaj jeseni.
Namakanja na urejenih površinah nismo uredil, ker smo izbrali rastline, ki so bolj
tolerantne za sušo, zato zalivamo samo po potrebi, ob suši. Zalivamo manjkrat z večjo
količino vode, da tla dobro omočimo.
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4.2.8.3 Varstvo pred boleznimi in škodljivci
Sadili smo rastline, ki nimajo posebnih škodljivcev in bolezni, zato predvidevamo, da
njihovo zatiranje ne bo potrebno. Rastline redno opazujemo, ob pojavu morebitnih bolezni
izvajamo primerno varstvo rastlin.
4.2.8.4 Oskrba travnatih površin
Travna ruša je za vzdrževanje zelo zahtevna.
Vsako spomlad je travna ruša zaradi zime zelo izčrpana, zato jo je potrebno obvezno
prezračiti, to storimo ročno z grabljami ali strojno. Pognojimo jo v drugi polovici marca,
da ji povrnemo barvo in gostoto.
Gnojimo tri- do petkrat letno z gnojenjem začnemo v drugi polovici marca in gnojenje
ponovimo vsak drugi mesec. Po 15. septembru ne gnojimo več z dušičnimi gnojili.
Dognojujemo lahko z mineralnim gnojilom N, P in K, ki ima razmerje hranil 15 : 15 : 15, v
odmerku 5 kg/100m2. Gnojimo po suhi trati, po gnojenju močno zalijemo, da se gnojilo
raztopi. Pazimo, da je enakomerno pognojeno, saj s tem preprečimo svetlejše lise in ožige
trate.
Na senčnih in severnih predelih trata postane redkejša, lahko se pojavi tudi mah. Proti
mahu uporabimo primerna sredstva za zatiranje. Proti mahu in širokolistnim plevelom
lahko uporabimo gnojilo Substral 3 v 1, ki vsebuje sredstvo za zatiranje mahu in plevelov.
Travo spomladi dosejemo po potrebi.
Zalivanje travne ruše izvajamo po potrebi, ko se tla osušijo. V vročih suhih dneh, kjer so
peščena tla, se lahko zemlja osuši tudi v enem dnevu. Ne zalivamo, če je zemlja še vlažna.
Trato kosimo, ko doseže višino 8 cm, in jo pokosimo na višino 4–5 cm. Košnjo opravimo
vsaj enkrat tedensko v času rasti. Nikoli je ne skrajšamo za več kot polovico, če kakšno
košnjo zamudimo, saj lahko prenizka košnja travo uniči in pospeši rast plevelov. Kosimo z
rotacijsko kosilnico z nameščenim košem, ki pobira travni odkos. Rezilo kosilnice redno
brusimo, da trave ne cefra. V vročih suhih mesecih kosimo na višino 5 cm ali več
(Pustovrh, 2017).
4.2.8.5 Odstranjevanje listja
V jesenskem času pripravimo površine na zimsko mirovanje. Odpadlo listje jeseni redno
odstranjujemo in s tem preprečimo odmiranje travne ruše in preperevanje listja med
prodniki. Zaradi preperelega listja bi se med prodniki na agrotekstilu nabrala zemlja, iz
katere bi lahko začeli izraščati pleveli, kar bi otežilo vzdrževanje površin.
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI
5.1 RAZPRAVA
Lepo urejena okolica v človeku vzpodbudi zanimanje, ga pomirja, sprošča in privablja, da
si jo podrobneje ogleda (Goršin, 2010).
Urejena okolica poslovnih stavb daje mimoidočim prvi vtis o podjetju. Z urejeno okolico
lahko v kupcih vzpodbudimo zanimanje za podjetje in naše izdelke, torej lahko tudi z
zunanjim videzom pripomoremo k uspešnosti podjetja. Zaradi neustreznega
hortikulturnega znanja veliko podjetij danes prepušča urejanje okrasnih površin za to
usposobljenim izvajalcem, krajinskim vrtnarjem. Žal v praksi pogosto vrtnarje povabijo
prepozno, ko so površine drugače že urejene in manjkajo samo še rastline. V vseh teh
primerih je površine zelo težko hortikulturno kakovostno urediti. S hortikultunim
urejanjem okolice se prične na začetku, v času načrtovanja ureditve okolice (Šiftar in sod.,
2011).
Pred urejanjem okolice podjetja VDM Logar d. o. o. smo si ogledali nekaj primerov
zunanjih zelenih površin okrog poslovnih stavb. Večina podjetij, tako majhnih kot velikih,
ima lepo urejene in oskrbovane ozelenjene površine. Vendar lahko opazimo razlike, če
primerjamo večji podjetji Mlinotest d. d. in Fructal d. o. o. Opazimo, da podjetje Mlinotest
d. d. svoje okrasne površine primerno vzdržuje, medtem ko je pri podjetju Fructal d. o. o.,
očitno, da so kljub majhnim okrasnim površinam te slabo urejene in oskrbovane. Med
opazovanimi okolicami podjetij, je imelo prav podjetje Fructal d. o. o. svojo okolico
najslabše urejeno. Najbolj urejena je bila okolica podjetja Taxa d. o. o.
Izbor rastlin pri vseh podjetjih je skop in s tem prilagojen za enostavnejše vzdrževanje
površin. Pri vseh površinah je čutiti monotonost: povsod je prisotna samo kombinacija
trate in posameznih lesnatih rastlin. V nobenem od nasadov nismo opazili trajnic, čeprav je
kar nekaj vrst, ki so zelo primerne za bolj sušna in vroča območja (npr. rastline rodu mačja
meta – Nepeta, rodu hermelika – Sedum, rodu maslenica – Hemerocallis itd.). Z
vključitvijo trajnic na gredo, ki se jo da urediti tudi na zelo majhni površini, bi vsa
omenjena podjetja lahko vnesla v prostor večjo razgibanost in privlačnost ter bi razbila
prisotno monotonost. Z ustrezno kombinacijo rastlinskih vrst se da s trajnicami doseči, da
je prostor vse leto zanimiv (Sever, 2015).
Pri vseh podjetjih so trenutno uporabljene rastline, ki za vzdrževanje niso zahtevne in so
prilagojene na suha vroča obdobja, kar je v okolici Ajdovščine nujno, če površina nima
urejenega namakanja. V ta sklop ne sodi trata, ki je bila prisotna pri vseh opazovanih
okolicah podjetij. Prav trata je z vidika porabe vode najzahtevnejša. Rumenjenje trav v
nekaterih primerih ni bilo nujno zgolj posledica premajhnega gnojenja z dušikom, temveč
verjetno tudi ali predvsem premalo obilnega zalivanja. Če imajo rastline na razpolago
premalo vode, tudi hranilnih snovi (čeprav jih dodajamo v zadostnih količinah) ne morejo
uporabiti in izkoristiti. Tudi sajenje begonij v koritih pri podjetju Mlinotest z vidika porabe
vode ni primerna. Begonije namreč potrebujejo za kakovostno rast zelo veliko vode.
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Nobeno podjetje ni imelo urejenega namakanja zunanjih ureditev, verjetno zato, ker je
običajno v občini Ajdovščina ob daljših sušnih obdobjih izdana prepoved namakanja vrtov
zaradi pomanjkanja vode. Torej, v času, ko bi namakanje nujno potrebovali, ga pogosto ne
smemo uporabljati, zato je potrebno ustrezno prilagoditi izbor rastlin, da so izbrane rastline
odpornejše proti suši. Prav v tem segmentu bi zelo prav prišle ustrezne trajnice, ki
namakanja ne potrebujejo ali ga potrebujejo zelo malo. Na račun uporabe trajnic bi
zmanjšali razsežnost trate in s tem zmanjšali potrebo po vodi. Površina pa bi bila kljub
vsemu lahko urejena in še bolj razgibana (Sever, 2015).
V podjetju VDM Logar d. o. o. smo uredili okrasno površino, tako da bo ta služila svojemu
namenu. Zaradi same lokacije poslovne stavbe, ki se nahaja v središču kraja Col, je bila
odločitev za ureditev okolice ključnega pomena. V središču kraja je skrb za urejeno
okolico stavb ključna, saj s tem privabljamo obiskovalce in vzdržujemo dobre
medsosedske odnose. Poslovna stavba je z lepo urejeno okrasno površino lahko v prostor
lepo umeščena.
Okrasno površino v okolici poslovne stavbe smo uredili po idejnem načrtu (Logar, 2017)
in izvajali posamezne faze dela po SIST DIN standardih in priporočilih za urejanje krajine.
Večjih težav, kot smo jih predvidevali, pri urejanju nismo imeli. Ustrezno zemljo za
zamenjavo obstoječe smo navozili iz domačega polja, ki se nahaja v bližini. Pomembno je,
da smo pred navozom nove zemlje spodnjo osnovo zrahljali in navozili kakovostno živico,
brez prisotnih plevelov in drugih rastlinskih ostankov (Šiftar in sod., 2011). Zemljo smo
navozili, ko so bila tla dovolj suha, v nasprotnem primeru bi lahko porušili strukturo tal
(Šiftar in sod., 2011).
Inštalacije, ki se nahajajo pod urejeno okolico, se nahajajo v globljih plasteh, zato z njimi
težav ni bilo. Na površini so ostali vidni le pokrovi jaškov, ki morajo biti vidni zaradi
dostopa do vodovodnih ventilov, kanalizacijskih in električnih inštalacij.
Srebrni smreki smo uspešno ohranili, saj večjih gradbenih posegov v njuni bližini nismo
izvajali in nismo odstranjevali živice iz območja korenin. Po navedbah v literaturi (Šiftar in
sod., 2011) bi bilo potrebno postaviti ograjo, visoko 2,5 m, 1,5 m od oboda drevesne
krošnje dreves, ki jih želimo ohraniti, vendar se za to nismo odločili, ker bi s tem zmanjšali
vhod v poslovni objekt in preprečili vstop tovornjakom za dostavo podjetju. Zaščitili smo
le debli dreves z deskami do prvih vej in vsa dela v bližini ohranjenih dreves izvajali ročno
ter pazljivo, iz tega območja tudi nismo odstranjevali živice. Živice nismo ohranjali, ker je
bilo potrebno celoten zgornji sloj tal zamenjati. Prav tako nismo urejali vodnega režima tal,
ker na površini ni zastajala voda in je bilo urejanje tega nesmiselno.
Gradbena dela smo izvajali v skladu z navedbami v literaturi. Hessayon (1997) navaja, da
je potrebno za 40 do 80 cm visok zid zabetonirati 30 cm globok temelj. Za postavitev
panelne ograje smo postavili betonski zid, za katerega smo zabetonirali 30 cm globok
temelj. Zaradi višinskih razlik na celotni dolžini je zid izdelan v različnih višinah. Zid smo
za lepši končni videz izravnali in izdelali zaključek zidu, kot navaja Hessayon (1997).
Pri postavitvi robnikov smo izkopali jarek globine 25 cm, v katerega smo dali 10 cm
podložnega betona. Nanj smo fiksirali robnike, tako da so na zunanji strani, postavljeni 10
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cm nad višino asfalta. Na notranji strani smo uredili zasaditev do zgornjega roba robnika,
kot navaja Hessayon (1997). Robnike smo utrdili, tako da smo jih obzidali s tršim betonom
z notranje in zunanje strani.
Za tlakovane površine smo izkopali jarek globine 25 cm, v katerega smo nasuli 5 cm
izravnalne plasti peska in jo utrdili ter nato 10 cm debelo plast gostega betona. S tem smo
želeli preprečiti rast plevela skozi špranje med tlakovci. Ko se je beton posušil, smo za
lažje polaganje tlakovcev nasuli plast fine mivke, na katero smo položili tlakovce. Fuge
smo zapolnili z belo kalcitno mivko. V literaturi (Hessayon, 1997) nismo zasledili navedb,
da bi bilo pod tlakovanimi površinami potrebno izdelati betonsko osnovo. Hessayon (1997)
navaja, da dobro utrjena spodnja osnova preprečuje posedanje tlakovane površine zaradi
obremenitev. Zato smo se odločili za betonsko spodnjo osnovo, ker je nemogoče ročno
dovolj utrditi površino, da se ta ne bi posedala. Dela smo izvajali ročno zaradi bližine
srebrnih smrek (Šiftar in sod., 2011).
Batič (2007) navaja, da bo vzdrževanje nasada enostavno, če je izbor rastlinskih vrst
primeren za izbrano mikrolokacijo, zato smo izbor rastlin prilagodili rastnim razmeram in
zahtevnosti po vzdrževanju. Izbrali smo rastline, ki so primerne za sončno rastišče in
tolerantne za občasno pomanjkanje vode. Vse rastline smo kupili s koreninsko grudo.
Rastline smo sadili v sadilne luknje vsaj dvakratne velikosti koreninske grude. Šiftar in
sod. (2011) navajajo, da primerno velikost sadilne luknje izračunamo po
Bakker-Kopingovem pravilu, ki pravi, da mora biti sadilna luknja tako velika, kot je
predvidena velikost drevesne krošnje, in projicirana na tla (m2) x 0,75 m3. Po zasutju
sadilne luknje zemlje nismo zatlačili, tako kot navaja Bernard (1999), ki trdi, da s tem
lahko ustvarimo nepropusten sloj tal za zrak in vodo ter s tem onemogočimo rastlini
ukoreninjenje. Na koncu smo uredili še travnate površine s setvijo in polaganjem travne
ruše.
Urejene površine redno oskrbujemo in skrbimo za njihov videz, da služijo namenu, za
katerega smo vložili ves trud in denar. Oskrbo je potrebno izvajati pravočasno in
strokovno, kot navaja Šiftar in sod. (2011), saj bodo le tako okrasne površine ohranjale lep
videz.
Zaradi podnebnih sprememb in pojava suše se v poletnem času pojavljajo težave s trato,
zaradi vročine se pojavljajo ožigi ob robnikih, ki se dodatno segrevajo zaradi bližine
asfalta. Zato bo v prihodnje potrebno razmišljati o ureditvi namakalnega sistema za
vsakodnevno namakanje trate.
Bistveno je, da so okrasne površine lepo urejene in privabljajo ostale krajane in
mimoidoče, da si jih pobližje ogledajo in se spočijejo na za to postavljeni klopi. Krajani so
z ureditvijo zadovoljni, saj se je videz celotnega kraja bistveno izboljšal v primerjavi s
stanjem pred ureditvijo.
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5.2 SKLEPI
Po končani ureditvi površine smo prišli do naslednjih ugotovitev:


zaradi lokacije poslovne stavbe, ki se nahaja v središču kraja Col, je bila odločitev za
ureditev okolice ključnega pomena;



ohranjanje rastlinskih vrst je bilo uspešno;



v prihodnosti je pomembno pravočasno in strokovno izvajanje oskrbe urejenih površin
za ohranitev urejene okolice;



v prihodnje je smiselno razmišljati o ureditvi namakalnega sistema za preprečevanje
težav z ožigi trate zaradi vročine.
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6 POVZETEK
Predstavili smo celostno ureditev okolice poslovne stavbe podjetja VDM Logar d. o. o, ki
je manjše podjetje s poslovno stavbo v središču kraja Col. Predhodna ureditev je bila
problematična in neprimerna za uspešno poslovanje podjetja.
Pred urejanjem okrasne površine, smo si ogledali nekaj primerov podjetij v okolici
Ajdovščine. Večina podjetij ima okolico lepo urejeno z ozkim izborom rastlin in
prilagojeno enostavnemu vzdrževanju.
Površina je bila pred urejanjem v zelo slabem stanju, zato je bilo potrebno najprej izvesti
gradbena dela, kot so zid, panelna ograja, vrtna pot, tlakovanje površin, postavitev
robnikov, ter odstraniti problematično vegetacijo in zamenjati obstoječa tla z navozom
novih tal iz bližnjega polja. Polaganje asfalta so uredili podizvajalci iz podjetja Primoasfalt
s. p.
V načrtu je bila predvidena ohranitev dveh srebrnih smrek, zato v njihovi bližini nismo
izvajali gradbenih posegov in nismo odstranjevali živice. Debli dreves smo pred pričetkom
del pred morebitnimi poškodbami zaščitili z deskami do prvih vej.
Pričeli smo z vegetacijskimi deli in zasadili rastline. Na mestih, predvidenih v
zasaditvenem načrtu, smo izkopali sadilne jame, dodali gnojilo Bioorganik in dobro zalili.
Rastlinam smo razrahljali koreninsko grudo, jih postavili na sadilno mesto ter zasuli z
zemljo in jih ponovno zalili. Sadili smo lesnate rastline in trajnice. Na mestih, kjer je bilo
predvideno nasutje prodnikov, smo pod rastline položili agrotekstil, da smo preprečili
izraščanje plevela. Travnato površino smo od gredice s prodniki ločili s tlakovci, ki so zelo
praktični za košnjo trate. Na predvidene površine smo nasuli prodnike in uredili osvetlitev
zasaditve.
Tik ob vhodu levo na notranji strani ograje smo uredili skalnjak, za katerega smo najprej
položili agrotekstil, navozili večje skale, zasadili rastline, dopolnili celotno površino s
prodniki in uredili osvetlitev.
Del travnatih površin smo zasejali s travno mešanico za vrtne trate Optimax. Na del
površine smo položili travne zvitke zaradi hitrejšega končnega videza.
Okrasne površine je potrebno po ureditvi tudi primerno oskrbovati, da služijo svojemu
namenu. V spomladanskem času je potrebno opraviti rez rastlin. Izrezujemo preveč
pokončne poganjke ali prenizko rastoče veje pri visokodebelnih drevesih in odvajamo vrh.
Prezračimo in pognojimo trato in ostale rastline. Poleti skrbimo za namakanje po potrebi in
odstranjujemo odcvetele cvetove ter redno kosimo trato. Jeseni redno odstranjujemo
odpadlo listje.
Za celotno ureditev okrasne površine smo izračunali stroške ureditve. Skupni stroški
ureditve so znašali 8.311,50 €, kar ne predstavlja prevelikega stroška, glede na to, kolikšen
je vpliv urejene okolice na obiskovalce podjetja.
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PRILOGA A
Končni videz ureditve

Priloga A1: Sredinski del ureditve na zunanji strani ograje

Priloga A2: Sredinski del ureditve na zunanji strani ograje z druge strani
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Priloga A3: Urejena greda z zasajeno sivko

Priloga A4: Ureditev ob glavnih vratih na levi strani
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Priloga A5: Ureditev ob glavnih vratih na levi strani s postavljeno klopjo

Priloga A6: Zelenica ob stranskih vratih na levi strani
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Priloga A7: Ureditev skalnjaka tik ob vhodu na notranji strani

Priloga A8: Ureditev skalnjaka tik ob vhodu na notranji strani
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Priloga A9: Okrasne japonske češnje (Prunus serrulata 'Kanzan') posajene za senco avtomobilov na notranji
strani ograje

Priloga A10: Urejena površina ob vhodu na notranji strani mreže

