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Grede so se namreč iz tedna v teden spremin
jale, rastline je bilo mogoče spremljati od 
pomladnega brstenja, tvorbe listov, cvetov, 
zapolnjevanja praznih prostorov, barvanja, 
razpiranja socvetij, spreminjanja barv do 
njihove jesenske silhuete, medtem ko je bila 
v minulih letih podoba gredic ves čas enaka 
oziroma so delavci Snage, ki skrbi za urejan
je javnih površin v Mestni občini Ljubljana 

(MOL), zasaditev zamenjali dvakrat na leto. 
Ne samo da je z odločitvijo za trajnice MOL 
stopila v korak s sodobnimi smernicami 
parkovnega in vrtnarskega oblikovanja, dol
goročno so tudi cenejša rešitev, potrebujejo 
manj oskrbe, ni jih treba zalivati. Z Bernardo 
Strgar Schulz iz podjetja Trajnice Strgar, ki je 
pripravila načrt za velik del mestnih zasadi
tev v Ljubljani, smo se pogovarjali, kakšen 

Zgledu tujih mest, kjer so okrasne grede v parkih in drugih ozelenjenih javnih 
prostorih začeli že pred leti zasajati pretežno s trajnicami, je v lanski sezoni 
sledila tudi Ljubljana. Nepoznavalcem so se lani gredice zdele še bolj plešaste, 
tako rekoč pred njihovimi očmi pa so začele z letošnjo pomladjo dobivati 
dovršeno podobo, in komur je vrtna kultura blizu, je imel med čakanjem na 
zeleno luč na križiščih lahko pravo vrtnarsko učno uro.

ODPORNE TRAJNICE ODPORNE TRAJNICE

1. Gredica sredi zelenja: V ozadju ameriški 
slamnik med okrasnimi travami, v sredini 
dresen z rožnatimi klasastimi cvetovi, sivka 
in povsem v ospredju perovskija.

2. Pred živo mejo iz češmina: v ozadju je 
zasajena najvišja trajnica, proso, potem pa 
se vrstijo sibirske perunike, okrasna trava 
perjanka in hermelike.

3. Vremensko zelo odporna kombinacija: 
sestavljajo jo mačja meta s srebrnkastim 
nadihom lističev, hermelike z mentolovo 
zelenimi socvetji, katerih barva začne z 
jesenjo prehajati od rožnate do škrlatne, 
in okrasni travi perjanka in imperata z 
ognjeno obarvanimi konicami, ki dajeta 
zasaditvi mehkobo. V središču Ljubljane se 
obnese na najbolj prometnih križiščih.

Učna ura na križiščih
preskus so morale prestati izbrane rastline, 
da so vse leto lepe. Po njenih besedah je 
bilo treba najtrpežnejšo kombinacijo izbra
ti za križišča, predvsem zato, ker rastejo na 
otočkih sredi cementa, asfalta, večidel dne
va na soncu in nimajo hladnejšega zaledja. 
Razmere na parkovnih gredah so glede tega 
ugodnejše, na njih bo uspevala tudi kakšna 
manj robustna rastlina. 
Z robustnostjo ne mislimo na videz – saj gre 
za bolj umirjene in harmonične kombinaci
je, če jih primerjamo s pisanostjo sezonskih 
zasaditev –, temveč za odpornost na zunanje 
dejavnike in za to, da z njimi, razen spomla
danskega čiščenja, nimamo veliko dela. Po
sebno ko se razrastejo, gredic s trajnicami 
tudi pleti ni treba. 

Če na svojem vrtu za oskrbo cvetja nimamo 
veliko časa, lahko s kombinacijami trajnic, 
mimo kakršnih nas vodi pot v mestu, po
skusimo še sami. Z izbiro trpežnih vrst se 
po sogovorničinih besedah prilagodimo ve
likim spremembam vremena in temperatur, 
močnim nalivom, suši. Pomembno je tudi, 
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