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Kdo sem
DAŠA

PROFESIONALNI VRTNI JEŽEK

KO NE FILOZOFIRAM,
DREVESA FRIZIRAM

z rastlinami ustvarjam že od leta 2012

 

inženirka hortikulture
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terapije
"VRTNARJENJE JE NAJBOLJŠA VRSTA

PROTI STRESU"

- vsak vrtnar, ki je kadarkoli jezen pulil plevel Vrtovi Jež
Vrtnarimo z dušo



Kdaj potrebujem

 pomoč profesionalca?
NI VEČ ZANIMIVO
Načrtovanje

Tudi starejši vrtovi lahko
zaživijo svoje novo življenje,
ko jih osvežimo z novimi
trajnicami ali drugače
obrezanimi drevesi.

IMAMO RAZLIČNE ŽELJE
Svetovanje

Da bo vrt všečen vsem družinskim
članom in bo hkrati uporaben, se
potrudim, da upoštevam vse vaše
želje in potrebe ter jih združim v
funkcionalno celoto.

KO NI ČASA
Vzdrževanje

Redno in strokovno vzdrževanje
je tisto, kar daje vrtu dodaten
'WOW' efekt, vam pa na
razpolago več prostih trenutkov
za uživanje v vaši zeleni oazi.



Zakaj potrebujem načrt?
PRAVA RASTLINA NA PRAVO MESTO.

Osnova vsakega funkcionalnega vrta je
dober načrt. Ker je vrt živa stvar in se
razvija leta in leta, je zelo pomembno,
da najprej postavimo dobre temelje.



Vaše želje + naše znanje
Vsaka zasaditev je unikatna, sestavljena
za vsako stranko posebej, zato si vzamem
čas, da najprej spoznam vas in vaše
želje. 

Ribnik za kačje
pastirje, Žalec
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Samo trije koraki 

I.OGLED TERENA 

II. NAČRT

III. REALIZACIJA

Na ogledu izmerim teren in preučim
njegove značilnosti, narišem skico.

Ko mi zaupate vaše želje, se lotim
risanja in načrtovanja.

Po potrjenem načrtu pričnemo z
delom in realizacijo projekta.

VAS LOČIJO DO (NAJ)LEPŠE GREDICE



Vrt za zmeraj
ČE STE SE NAVELIČALI ENOLETNIH
GREDIC IN SI ŽELITE NEKAJ
TRAJNEŠEGA

Kombinacije rastlin so dobro preverjene ter
načrtovane tako, da so zanimive prav v vsakem
letnem času.

Greda s trajnicami,
Celje



NAČRTOVANJE
VRTOV

 

OSKRBA
LONČNIC IN

SOBNIH
RASTLIN

 

OBREZOVANJE
OKRASNEGA
DREVJA

 

VZDRŽEVANJE
VRTOV

 

OBREZOVANJE
SADNEGA

DREVJA IN
TRTE 

SVETOVANJE IN
IZOBRAŽEVANJE

 

Storitve
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Vedno delam v sožitju z naravo in s
spoštljivim odnosom do neposredne okolice,

v katero umeščam zelene površine.



USTVARJAMO Z(A) NARAVO

Ker vrt ni nikoli "samo naš" in
samo "za nas".
Človek, ki ima rad naravo
razume, da je tudi v svojem
vrtu le časten gost.

Naša največja
lesna čebela,

Xylocopa violacea
obožuje cvetove

glicinije



VEDNO MODERNO
Novi trendi ali že preverjene
kombinacije, nekatere rastline ne gredo
nikoli 'iz mode'. Predvsem tiste, ki so
vam najljubše.

PIKA NA i
Premišljeno in dobro umeščene rastline
dvigujejo estetsko vrednost svoje
okolice.

Acer palmatum 'Atropurpureum'

Dahlia sp.



Kaj mi je pomembno?

KVALITETA
Vse rastline, ki jih

sadim in vsi materiali,
ki jih uporabljam pri

zasaditvah so
preverjene kakovosti.

FUNKCIONALNOST
Vrtovi so zasnovani na
podlagi vaših potreb in
želj, tako da se boste
v njih takoj počutili

dobro.

SODELOVANJE
Tekmovanje ni vedno v
naši koristi in zna
biti tudi precej
naporno, zato raje
izbiram rešitve, ki

vzpodbujajo sodelovanje
z naravo.

VAŠE
ZADOVOLJSTVO

Najbolj pomembno pa mi
je to, da vam je vrt
všeč, in da ga z

veseljem ter pogosto
uporabljate.

VRTOVI JEŽ • 2022



Zakaj mi?
ZAKAJ SE STRANKE VEDNO
ZNOVA VRAČAJO K NAM

Vrtovi Jež
Vrtnarimo z dušo

INDIVIDUALEN PRISTOP
Vrt je intimen in zelo oseben prostor,
zato mi je pomembno, da dobite kar ste
si zaželeli.

STROKOVNOST
Ker delam z dušo in s srcem, se z
veseljem učim naprej in povezujem
svoja znanja z različnih strokovnih
področij.

TRAJNOST + FUNKCIONALNOST
Vsi moji projekti stremijo k trajnosti
in zato dobro funkcionirajo leta in
leta.

ZANESLJIVOST
Spoštovanje do narave in do sočloveka
je moja primarna vrednota.



Pošljite mi povpraševanje na vrtovi.jez@gmail.com
ali me še danes pokličite na 031 484 048

 
Se že veselim dela z vami! :) 

Kako vam lahko pomagam?
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Daša Jež


