
ROŽNI VRT

Rožni vrt je umeščen v jugozahodni predel nove ureditve. 
Njegov glavni poudarek je centralna os: kovinska pergola 
čistih, pravokotnih linij, preproste konstrukcije; na njej se 
razrašča izbrana sorta popenjave vrtnice, ki je močno 
cvetoča enkrat na leto, preostali del sezone pa nudi 
prijetno senco. Pot pod pergolo je peščena, levo in desno 
od nje se razteza travna površina. 

V travi je v gredah razporejena zbirka vrtnic: izbori so 
pripravljeni v skladu z mediteranskimi razmerami, hkrati 
pa razvrščeni tako, da se barve vrtnic med seboj ne 
mešajo, kombinacije so umirjene, elegantne. Nekaj gred 
je namenjenih posebnim sortam, letnim izbrankam, 
zmagovalkam tekmovanj.

Na severnem in južnem robu se rožni vrt zaključi z mešano 
obrobo. Gre za intenzivno aromatična kotička, tu so zbrane 
posebej dišeče vrtnice, ki jih obdajajo mediteranske 
trajnice (lavanda, rožmarin, žajbelj, timijani ipd.). Kljub 
raznolikosti zasaditve se skuša tudi v tem primeru 
obdržati sivo-zelene odtenke z nekaj sezonskimi 
cvetočimi poudarki. V tem delu je možno tudi umestiti 
klopi / sedišča, ki so usklajena z urbano opremo celotnega 
parka.

Rožni vrt je proti trgu sicer odprt, vizualno ga od njega 
ločijo tanki, elegantni stebri – v enakem stilu kot je 
pergola.

Rozarij je namenjen tako obisku in izobraževanju lokalnih 
prebivalcev kot tudi rožnih navdušencev z vsega sveta. 
Pod okriljem Društva ljubiteljev vrtnic Slovenije se tu lahko 
izvajajo vodeni ogledi, predavanja in drugi dogodki na 
temo hortikulture in vrtnic, delavnice obrezovanja in nege 
ipd. Mednarodno lahko rožni vrt nastopa kot del mreže 
mediteranskih rozarijev v okviru Svetovne zveze vrtnic. 

Glede na svojo precej severno lego (v primerjavi z ostalimi 
sredozemskimi rožnimi vrtovi) lahko koprski predstavlja 
neke vrste laboratorij za preizkušanje mediteranskih sort. 
Program slovenskega ter svetovnega združenja na ta 
način umešča Koper tudi na zemljevid specifičnega kroga 
turistov, ki so hkrati ljubitelji in zbiratelji vrtnic.

Vsi nadaljnji projekti, vključno z izborom sortimentov, 
zasnovo programa ter aktivnosti v rožnem vrtu in v zvezi z 
njim se izvajajo s strani Društva ljubiteljev vrtnic Slovenije.  

Izbor rastlin za mešano gredo:
Lavandula angustifolia
Salvia officinalis
Rosmarinus officinalis
Rosmarinus off. 'Prostratus'
Santolina chamaecyparissus
Thymus vulgaris
Thymus serpyllum

Obroba - nižja živa meja (h 80-120 cm):
Olea fragrans

mešana obroba iz 
mediteranskih trajnic 
in dišečih sort vrtnic

zasaditev pergole z 
belo popenjavo sorto 
vrtnice

primeri gred v travi
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MOŽNOST UREDITVE ROŽNEGA VRTA - ideja s predlogom rastlin


