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PREDSTAVITEV TEM IN  PREDAVATELJEV: 
 
Bernarda Perič, univ. dipl. inž. kraj. Arh.  
 
RAZVOJ IN ZASNOVA PARKOVNIH POVRŠIN OB PB VOJNIK – pogled krajinskega arhitekta 
Celotno območje Psihiatrične bolnišnice Vojnik je varovano kot kulturna dediščina. Na širšem celjskem območju 
je park ob bolnišnici Vojnik edina zelena površina, katere zasnova je nastala kot bolnišniška celota v 19. stoletju. 
Objekt in park pred njim sta tvorila celoto, najpomembnejša prvina parka pa je bila osno na vhodno partijo 
objekta umeščena glavna dostopna pot, na obeh straneh poti zasajena s hruškovim drevoredom. V tistem času 
je bil narejen načrt krajinske ureditve parka, ki pa ni bil nikoli v celoti realiziran. 
Razvoj parka od začetkov do danes je potekal predvsem stihijsko, od prvotne zasnove se je ohranila samo 
vhodna partija z drevoredom, ki pa je sčasoma tudi ostarel in postal neprimeren glede na pomembnost svoje 
vloge. 
Leta 2005 je bil narejen načrt krajinske arhitekture, ki se je ukvarjal predvsem z dopolnitvijo programa in 
zasaditve parka tako, da bi se le-ta uporabljal v celoti. Po tem načrtu je nastala nova prečna polkrožna pot, ki je 
razdrobljen program parka povezala v celoto.  
Leta 2018 je bil narejen načrt krajinske arhitekture, ki se je ukvarjal s sanacijo obstoječega hruškovega 
drevoreda kot osrednje in najstarejše ohranjene krajinske prvine bolnišničnega parka.   
 
 
PREDSTAVITEV PREDAVATELJA 
Moje ime je Bernarda Perić. Prihajam iz Lenarta v Slovenskih Goricah, kjer sem leta 1994 zaključila 
osnovnošolsko izobraževanje. V Mariboru sem do leta 1998 obiskovala Prvo gimnazijo Maribor, od koder sem 
študijsko pot nadaljevala v Ljubljani, na Biotehniški fakulteti, na Oddelku za krajinsko arhitekturo. V času 
absolventa sem delovne izkušnje pridobivala pri različnih delodajalcih po Sloveniji, za nekaj mesecev pa sem se 
odpravila na delo v tujino, delala sem v krajinsko-arhitekturnem biroju v Pekingu na Kitajskem. Po vrnitvi iz 
tujine sem se zaposlila v Velenju, v projektivnem biroju BRP Skornšek, nato pa na Inštitutu za urejanje prostora 
Celje, kjer sem zaposlena še danes. Kot krajinska arhitektka se ukvarjam predvsem s prostorskim načrtovanjem, 
nekoliko manj pa tudi s projektiranjem. Med drugim sem sodelovala pri:  

 prenovi Šlandrovega trga v Žalcu, 
 prenovi osrednjega trga v Kozjem, 
 prenovi Maistrove vile pri Pohorskem dvoru v Mariboru, 
 prenovi Mestnega parka Celje,  
 izvedbi otroškega igrišča ob Šmartinskem jezeru, Celje in 
 kot svetovalka pri izvedbi fontane piv v Žalcu. 
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Tanja Grmovšek, univ. dipl. inž. gozd. – usmeritev urbano gozdarstvo z arboristiko 

 

Pomembne funkcije dreves, vzdrževanje dreves in vloga arborista svetovalca 

 

 

V letu 2011 se je na območju JZ Psihiatrične bolnišnice Vojnik s strani arborista svetovalca pregledalo 
stanje dreves v hruškovem drevoredu ter pripravilo strokovno mnenje. Na podlagi mnenja je 
naročnik pripravil strategijo upravljanja s tem zavarovanim drevoredom ter v prihodnjih letih 
načrtoval in pristopil k izvedbi različnih vzdrževalnih del na drevesih, ki jih je usklajeval s pristojnim 
Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 
V kratki predstavitvi bo predstavljeno zakaj je smiselno in potrebno imeti drevesa na območju javnih 
ustanov, z vidika različnih pozitivnih funkcij, ki jih zagotavljajo drevesa. Prav tako bo na hitro 
predstavljeno kako pristopiti k načrtnemu in strokovnemu upravljanju z drevesi na javnih parkovnih / 
zelenih površinah, ki se nahajajo okoli javnih ustanov.  In kakšni vzdrževalni ukrepi se lahko sploh 
izvajajo na drevesih ter kakšna je lahko vloga in dodana vrednost sodelovanja arborista svetovalca. 
 
Vidik dreves bo predstavila Tanja Grmovšek, arborist svetovalec, ISA certificiran arborist z 
mednarodno licenco,     univ. dipl. inž. gozd. - usmeritev urbano gozdarstvo z arboristiko. Leta 2010 
prejemnica mednarodnega priznanja "ISA True Professional of Arboriculture" (ISA True Professional 
of Arboriculture 2010 Award Winner). 
 
Predstavitev predavatelja: 
 
Tanja, nekoč vrhunska športnica, je od leta 2007 članica Mednarodne zveze arboristike (International 
Society of Arboriculture, s kratico ISA). Leta 2008 je opravila strokovni izpit ISA certificiran arborist ter 
pridobila mednarodno licenco ISA Certified Arborist ML-0333A, ki jo z dodatnim izobraževanjem 
obnavlja na vsaka tri leta (2008 – 2011 – 2014 – 2017 – 2020). Od leta 2016 je overjena članica 
Ameriške zveze arboristov svetovalcev (American Society of Consulting Arborists, s kratico ASCA). V 
letu 2017 je uspešno opravila akademijo za arborista svetovalca, ASCA Academy for Consulting 
Arborists (San Diego, ZDA, februar – junij 2017). Od leta 2007 je tudi redna članica mestnih arboristov 
(Society of Municipal Arborists, s kratico SMA). Je tudi članica Arborističnega društva Slovenije. 
Znanje o študiju dreves nabira od leta 1996, že več kot 15 let se poklicno ukvarja z arboristiko in 
urbanim gozdarstvom. Na področju arboristike in urbanega gozdarstva se redno dodatno izobražuje 
ter s tem obnavlja članstvo v strokovnih organizacijah in strokovne certifikate, ki jih nadgrajuje. 
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Vzdrževanje parkovnih površin – naloge vrtnarja 
 
 

Štefanija Kos Zidar 
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Slovenija  

stephanie.kos-zidar@hvu.si 
 

 
 

 
Povzetek predavanja: 
 
Urejeno okolje javnih zavodov in parkovnih površin ima večplastni pomen, saj se odraža v 
funkcionalnosti, promociji, vzgojno-izobraževalnem vidiku ter estetskem pomenu. Posebno 
skrb posvečamo izboru rastlin, kajti tu veljajo posebna pravila, ki jih moramo upoštevati; tu 
ne zasajamo strupenih rastlin in rastline, ki povzročajo alergije in mehanske poškodbe. 
Priporočamo pa zasajanje rastlin z užitnimi plodovi in nestrupene avtohtone rastlinske vrste. 
Da je okolica vedno urejena, povečamo estetsko učinkovitost obstoječe hortikulturne 
ureditve z zasajevanjem cvetličnih gredic in sezonskih cvetličnih korit. Posebno skrb je 
potrebno posvečati učinkoviti oskrbi zelenic in gredic s poudarkom na strokovni oskrbi trate. 
Trata je ogledalo hortikulturnega nivoja posameznih zavodov. Trendi urejanja in vzdrževanja 
zelenih površin v okolici javnih zavodov temeljijo na smernicah trajnostnega razvoja, ki se 
odražajo v sonaravnem urejanju okolja za katerega je značilen minimalistični pristop (manj je 
več) – velike zelene površine s posebnimi primerki okrasnih rastlin in parkovnih elementov. 
Vse to so naloge dobrega vrtnarja. 
 
 
Kratka predstavitev predavateljice:  
 

Imam 32 let delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja. Strokovni izpit sem 

opravila 17. novembra 1987, pedagoško - andragoško izobrazbo 21. marca 1991 in 1. julija 

2006 sem pridobila naziv svetnice, kar je pomenilo v preteklosti zelo veliko trdega dela. Leta 

2014 sem si pridobila naziv predavateljice na Višji strokovni šoli pri predmetu Poslovno 

sporazumevanje in vodenje v programih Hortikultura in Snovanje vizualnih komunikacij in 

trženja. V letu 2015 sem uspešno opravila ravnateljski izpit.  

V svoji pedagoški karieri sem opravljala različne naloge:  

- poučevanje praktičnega pouka,  

- poučevanje strokovnih predmetov in modulov s področja hortikulture, trajnostnega 

razvoja, trženja in podjetništva,  

- od leta 1988 sem bila vodja praktičnega pouka, organizatorka delovne prakse, nato 

vodja PUD-a in sedaj ravnateljica Srednje poklicne in strokovne šole in direktorica 

zavoda, 

- članica ožjega kolegija, 

- aktivno sodelovanje pri raznih projektih in natečajih, 
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- aktivno sodelovanje pri prenovi programov s področja hortikulture, 

- promocija poklicev (sejmi, razstave, tekmovanja, delavnice za OŠ …), 

- vodenje in izvajanje sortnih preizkusov v hortikulturi (šparglji, enoletne vrtnine, 

okrasne rastline), 

- organizacija in izvedba seminarjev in delavnic s področja hortikulture (na šoli, izven za 

razna društva in civilno iniciativo), 

- članica državne izpitne komisije za mojstrske izpite, 

- svetovalka za pridobitev NPK in članica komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, 

- odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin in 

- skrb za šolski park in  

- sedaj sem drugi mandat ravnateljica Srednje poklicne in strokovne šole ter direktorica 

zavoda naše šole; 

        

       Kot članica UO Društva vrtnarjev Slovenije skrbim za sodelovanje med šolo in društvom 

pri aktivnostih v Mozirskem gaju. V Društvu ljubiteljev vrtnic sodelujem pri projektu zbiranja 

starih sort vrtnic za Savinjsko-Koroški del, v Društvu Ajda Štajerska pa kot soizvajalka 

strokovnih predavanj. 

Poleg službe sem aktivna v TD Ponikva pri Žalcu, kjer sem predsednica sekcije za 

hortikulturo in tako skrbim za hortikulturno podobo našega kraja, izvedbo hortikulturnih 

delavnic, z nasveti pa pomagam sosednjim društvom v občini Žalec. Sem predsednica 

občinske komisije v Žalcu za projekt »Najlepši kraj, hiša in kmetija« z namenom ocenjevanja 

urejenosti okolja. Na Univerzi za III. življenjsko obdobje v Žalcu vodim krožek »Hortikultura in 

kultura bivanja«, kjer s člani krožka enkrat tedensko skupaj odkrivamo hortikulturna 

spoznanja. 

 

Pišem strokovne in poljudne članke in sodelujem v kontaktnih oddajah o hortikulturi. 

Kot članica Karitas Ponikva pri Žalcu se aktivno vključujem v organizacijo prireditev in 

izvedbo le teh. Za sprostitev pojem v družinski vokalno-inštrumentalni skupini Družini Kos in 

v Mešanem pevskem zboru Ponikva.  

 

V življenju je še veliko stvari, ki jih bom počela, ko pride pravi čas.  

Življenje je zame kot pesem vrtnic. 

 
 
 
Celje, 6. maj 2019 
 

 Štefanija Kos Zidar 
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TRAJNICE V PARKU  
 
 
Matic  Sever  
 
 
 
 
http://www.maticsever.com/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.maticsever.com/
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UPORABA FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV NA JAVNIH POVRŠINAH 
 
 
mag. Iris Škerbot, univ. dipl. inž. agr., specialistka za varstvo rastlin 
 
 
tema: Uporaba fitofarmacevtskih sredstev na javnih površinah 
 
predavateljica: mag. Iris Škerbot, univ. dipl. inž. agr., specialistka za varstvo rastlin, Kmetijsko 
gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Celje (okrajšava: KGZS-Zavod CE) 
 
kratka vsebina predavanja: Ljudje se vedno bolj zavedamo pomena narave in njenih funkcij v 
vsakdanu človeka. Pri tem pogosto naletimo na navzkrižje interesov: kako zagotavljati na oko 
vedno všečne javne površine in hkrati iz njih za obiskovalca ali mimoidoče in okolje čim bolj 
prijazno odstraniti nezaželene zeli, škodljivce in bolezni. Zapleveljenost, škodljivce in 
povzročitelje bolezni lahko tudi na javnih površinah omejujemo oziroma zmanjšujemo s 
kombinacijo preventivnih ukrepov, metod varstva rastlin z nizkim tveganjem in uporabo 
fitofarmacevtskih sredstev. Pri odločanju za uporabo in ob uporabi fitofarmacevtskih 
sredstev na javnih površinah moramo upoštevati dobro prakso varstva rastlin ter 
zakonodajo, ki ureja to področje.  
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UMETNOST V PARKU in FUNKCIJA PARKA ZA DEJAVNOST BOLNIŠNICE 

 
Delovna terapija je zdravstvena stroka, ki omogoča, da se ljudje kljub različnim okvaram, 
boleznim in prizadetostim vključujejo v smiselne vsakodnevne aktivnosti, kar pozitivno vpliva 
na njihovo zdravje in dobro počutje.  
V Psihiatrični bolnišnici Vojnik je zaposlenih sedem delovnih terapevtk, dva delovna 
inštruktorja ter likovni terapevt.  
Področje gibanja, aktivacije je za nas strokovne delavce izjemnega pomena in za naše 
hospitalizirane paciente. Vzpodbujamo jih k tem, da se sami ali skupaj z njimi zadržujemo 
zunaj v parku, kjer izvajamo različne aktivnosti ob različnih priložnostih. 
Na predavanju bomo predstavili zgodovino aktivnosti, katere so potekale v parku ter 
aktivnosti, katere sedaj potekajo v parku s pacienti. 

 
SKULPTURE »LOVILCI UPOV« in  »PRED ČRNIMI MISLIMI BRANILEC« 
Skulpture je zasnoval Dalibor Bori Zupančič, leta 2009, v okviru jubileja Psihiatrične 
bolnišnice Vojnik. Osnovna zamisel izhaja iz konteksta psihiatričnega zdravljenja, v katerem 
je pacientom ob ustrezni medicinski pomoči, nujno potrebna tudi prisotnost upanja, ki 
poraja zavetje pred  negativnim razmišljanjem. Avtor je v sodelovanju s tehničnim vodstvom 
bolnišnice izbral ustrezne lokacije v območju parka, z ekipo delovne terapije skulpture 
realiziral, končno podobo pa so dobile v interakciji s pacienti. Ti so   spletli raznobarvne 
oblike mrež na »Lovilcih« in obarvali posamezne detajle pri » Branilcih«. To oboje je 
namenoma iz materialov, ki so začasnega značaja; nitke in barvila. Zato so skulpture – kot 
objekt, ki je postavljen na prostem – potrebne vzdrževanja in periodične obnove. Prav to pa 
je, po avtorjevih besedah, njihov globlji smisel. Kajti oboje - upanje in zavetje -  je potrebno 
nenehno vzdrževati, obnavljati in posodabljati. 
 
Dalibor Bori Zupančič 
Je neodvisni umetniški ustvarjalec, ki deluje v okviru psihiatrije kot kreativni terapevt. Opravil 
je specializacijo iz umetnostne terapije na Visoki šoli Za Oblikovalne Umetnosti na 
Nizozemskem ter sodeluje s svojimi avtorskimi projekti doma in po svetu. 
Skulpture v parku bolnišnice so njegov osebni avtorski poklon ob 50-letnici Psihiatrične 
Bolnišnice Vojnik. 
 
Petra Lajlar 
 
Petra Lajlar, diplomirana delovna terapevtka, katera je diplomirala leta 2007 na Zdravstveni 
fakulteti v Ljubljani, nekoč moderatorka na različnih radijskih postajah, zaposlena v 
Psihiatrični bolnišnici Vojnik sedem let. Svojo poklicno pot je kot delovna terapevtka začela v 
Psihiatrični bolnišnici Vojnik.  Prav tako si je pridobila izkušnje z delo s starostniki v Domu Lipa 
Štore ter delo s otroki in odrasli s posebnimi potrebami, ko je delala v Cudv Dobrna. 
Zaposlena je kot delovna terapevtka na intenzivnem ženskem oddelku. 
 
 

 


