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Zelenjavni del vrta ki se je v primerjavi z ostalimi deli vrta najbrž se je najizraziteje 

spreminjal skozi čas. Od začetne prehranjevalne funkcije vrta se je spremenila v ljubiteljsko 

obliko vrtičkarstva. Zelenjavni vrt danes predstavlja vrsto rekreacije in sprostitve ter hkrati 

možnost dopolnitve našega jedilnika, z doma pridelano varno hrano ki je neprecenljive 

vrednosti, zdrave hrane. Vsekakor se funkcija uporabnega vrta razlikuje glede na način 

vrtnarjevega življenja. Za ljudi ki živijo na podeželju je zelenjavni vrt prej nuja kot sprostitev, 

saj je del preživetja. Za pridnega kmeta je lahko dodatni vir zaslužka. Za vrtnarja ki se ukvarja 

ljubiteljsko z vrtnarjenjem mu vrt predstavlja umik v naravo. Vrt naj bo namenjen tudi 

bivanju na prostem. Zelenjavni vrt je dandanes vse bolj cenjen.  

 

Korak po korakom do popolnega zelenjavnega vrta. 

 

Načrtovanje zelenjavnega vrta, pa naj 

bo vaš vrt ali vrtiček je lahko tako 

vznemirljivo kot gojenje zelenjave in 

poskrbi za to, de se vaš trud kar 

najbolje obrestuje. Za lažje 

razumevanje, je potrebno razčistiti z 

nekaj izrazi (pojmi), s katerimi se 

bomo pogosto srečavali. Kot npr. kaj 

je Vrtnarstvo, Hortikultura, 

Vrtičkarstvo, Vrt.  

 

In če gremo kar po vrsti Vrtnarstvo je 

kmetijska panoga in gospodarska 

dejavnost, ki se ukvarja z gojenjem 

vrtnin in okrasnih rastlin. Vrtnar je 

tisti ki se poklicno ukvarja z gojenjem vrtnin ali zelenjadnic in okrasnih rastlin. Pojem 

Hortikultura pa pomeni dejavnost, ki obravnava vrtnarstvo, sadjarstvo in vinogradništvo. 

Vrtičkarstvo je ljubiteljsko gojenje vrtnin, okrasnih rastlin za lastne potrebe. Vse to bomo 

počeli na vrtu in se vprašamo kaj je vrt? 

 

Vrt je manjše, navadno ograjeno zemljišče blizu hiše, na katerem rastejo vrtne rastline, to so 

vrtnine ali zelenjadnice, okrasne in sadne rastline, vinska trta in trata. 

 

Pridelovanje vrtnin za lastne potrebe. 

 

V Sloveniji porabimo od 80 do 85% 

pridelkov vrtnin v gospodinjstvu. V 

prehrani so vir vitaminov, mineralov, 

ogljikovih hidratov, balastnih snovi in 

različnih za zdravje pomembnih 

učinkovin. 

 

Pomen pridelovanja vrtnin v domačem 

vrtu, je primernejša prehrana, ki ohranja 

zdravje, ker uživamo vse leto domače 

pridelke, za katere vemo, kako smo jih 

pridelali, po možnosti brez uporabe 

pesticidov. Zmanjšanje denarnih 



izdatkov, namenjeni za prehrano družine, ker so doma pridelane vrtnine cenejše. Rekreacija, 

ob delu na vrtu se sprostimo. Vzgoja in izobraževanje, ob delu na vrtu vzgajamo otroke, da 

bodo znali ceniti delo, imeli pravilen odnos do narave, naučili se bodo spoznati vrtnine. 

 

V nadaljevanju si bomo ogledali posamezne stopnje oblikovanja vrtov. 

 

 

 

 

 

 


