
12 ZELENI RAJ

Vrt  za štiri letne čase

Oktobra se obarva 
listje drevnine; tu je v 
ospredju mladi ginko, 
ob njem pa izstopajoča 
modrina preobjed. 

Pogled iz spalnice se 
oktobra najprej ustavi na 
rdečelistnem ambrovcu, 
za katerim se razpira 
panorama jesensko 
obarvanih dreves in trav. 



13ZELENI RAJ

S
L

O
V

E
N

S
K

I
 

V
R

T

To ni njun prvi vrt, saj sta vrtnarila že v 
Ljubljani. Ko sta zgradila hišo v Lescah, 
sta gospod Kavčič in arhitekt hišo ume-
stila v prostor tako, da je ostalo dovolj 
prostora za ustrezno velik predvrt in za 

velik vrt za hišo. Preden sta se lotila sajenja, sta Kavči-
čeva ugotovila, da je načrtovanje vrta prezahtevna na-
loga zanju. Poiskala sta Bernardo Strgar Schulz in se z 
njo dogovorila tako za načrt kot za izvedbo zasaditve. 
Gospa Kavčič je namreč že prej kupovala sadike trajnic 
v njeni vrtnariji, zato je imela približno predstavo o tem, 
kaj si želi na vrtu.

Ravnotežje med trajnicami in drevnino
Zemljišče je obsežno, meri 1000 m2, leži na robu na-

selja in se zlagoma spušča v dolino. Obiskovalca sprej-
me predvrt, ki je zelo formalno oblikovan. Deloma ga 
obdaja nizka rezana živa meja iz tise, ta pa se ponavlja 
na predvrtu v obliki stožcev in krogel. Organsko obli-
kovane peščene poti vodijo med združbo rožnatih vr-
tnic, okrasnih trav, gavre, nepete in drugih trajnic. 

Besedilo: Stane Sušnik
Fotografije: arhiv družine Kavčič

Razgled, ki se odpira iz dnevnega prostora hiše na robu 
Lesc, v kateri prebivata zakonca Kavčič, je tako fantastičen, 
da si lepšega ne moreš želeti na tem koncu Gorenjske. A kot 
da panorama, ki vključuje najvišji vrh naše dežele, ne bi bila 
dovolj, razgled proti goram oplemeniti še pogled na vrt, ki leži 
za hišo. Takoj je jasno, da ga je zasnovala strokovnjakinja in 
da ga lastnika z ljubeznijo negujeta. 

 za štiri letne čase

Skozi velika okna dnevnega prostora seže pogled 
prek razcvetenih tulipanov v aprilu do zasneženih 
Julijcev v ozadju.
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Rob trate na enem delu obroblja 
zavesa kitajskih trstikovcev, ki so 
najlepši, tik preden nastopi zima.

Ker gospa Kavčič 
večine trajnic pozimi 
ne poreže, lahko uživa 
v čudovitih prizorih, za 
katere poskrbi ivje.

Maja vlogo čebulnic prevzamejo bujno rastoče 
trajnice, med njimi so različne kadulje, amsonije, 
mlečki, vmes pa se razraščajo šopi okrasnih trav. 

Jesensko podobo predvrta 
sestavljajo obarvano listje 

floridskega drena, mehki lati 
perjanke in oblak belo cvetoče gavre.

Med najljubšimi rastlinami gospe Kavčič so 
hortenzije, o katerih pravi, da »vselej kaj uprizarjajo«. 
Septembra se začno bela socvetja metličaste 
hortenzije barvati rožnato. 
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Ob hiši nas vodi tisina živa meja do glavnega dela vrta za 
stavbo, kjer se nizajo prosto rastoči grmi in manjša drevesa, ob-
dajajo pa jih premišljene zasaditve trajnic in trav. Zdaj je videti, 
kot da prevladujejo trajnice, a v prihodnjih letih bo drevnina 
zrasla in zavzela pomembnejše mesto na vrtu. Vrt je živa, spre-
minjajoča se stvar, a če je dobro načrtovan, bo razmerje med 
skupinami rastlin vselej ustrezno. 

Vse spremembe v soglasju z avtorico 
zasnove

Na veliki trati, ki zavzema največji del površine, se razigrajo 
vnuki, kadar obiščejo babico in dedka. Kot običajno, za trato 
skrbi gospod Kavčič, a neguje tudi drevnino in pomaga ženi 
pri oskrbi trajnic. Pri negovanju upoštevata navodila, kako naj 
ravnata z rastlinami, ki sta jih dobila od snovalke vrta. Če se 
gospe zdi, da bi želela karkoli spremeniti ali dosaditi, se vselej 
posvetuje z Bernardo Strgar Schulz. 

Vrt je resnično lep in zanimiv skozi vseh 12 mesecev, od po-
zne jeseni, ki jo zaznamujejo razrasle zrele trave ter obarvano 
listje grmovnic in dreves, prek zime, ki jih okrasi z ivjem, do 
zgodnje pomladi, ki jo oznanijo čebulnice. Potem pa se raz-
cvetijo nepozebnik, floridski dren, ducati trajnic, ki jim sledijo 
vrtnični grmi …

Slike povedo več kot besede in na srečo jih gospa Kavčič po-
sname veliko, tako da je bilo izbiranje zelo težavno delo.

Hkrati se na vrtu 
razcveti floridski 

dren.

Veliko trato obdajajo grede 
naravnih oblik, na katerih 
se na vrhuncu poletja vselej 
dogaja kaj zanimivega.

S skupino iste sorte krvomočnice 
dosežemo veliko večji učinek, kot če bi 

zasadili le en primerek iste sorte. 

Avtorica zasaditve Bernarda Strgar Schulz v svojih načrtih 
isto vrsto ali sorto okrasnih rastlin zasaja v večjih skupinah 
ali jo ponavlja na različnih mestih na vrtu. Tu vidimo 
odlično kombinacijo belo cvetoče krvomočnice, 
okrasne trave in modre kadulje. 

Junija so v središču pozornosti vrtnice, ki 
se na vrtu pojavljajo v rožnati barvi, eni od 
najljubših barv gospe Kavčič. 

Medtem ko na 
glavnem delu vrta 
cvetijo krvomočnice, 
se na predvrtu 
razcvetijo vrtnice in 
mačja meta.

Na gredah ob trati septembra najprej opazimo 
skupine razcvetelih hermelik.


