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0pt none; float: left;" />Tisti,                    ki lahko pogosto obi�?emo <strong>vrt Jo�eta
Kodermana</strong>, vedno                    znova ob?udujemo tako ta biser ljubiteljskega
vrtnarjenja kot                    trud, veselje in vrtnarsko zagnanost njegovega ustvarjalca,
oblikovalca                    in vzdr�evalca.</p>  <p>Vrt, ki je v dana�nji podobi pri?el nastajati v
sredini devetdesetih                    let, obdaja simpati?no novej�o mestno hi�o <strong>v
Kamniku</strong> z                    vseh �tirih strani. Vhodna stran z dovozno potjo je na
severozahodni                    strani hi�e, levo in desno vzdol� hi�e sta dva o�ja vrtna pasova,    
               na nasprotni, ju�ni in jugovzhodni strani pa se dnevna soba in                    vedno
zanimiva sen?nica podalj�ujeta v nekoliko ve?ji                    del okrasnega vrta, ki ga nevsiljivo
dopolnjuje manj�a zelenjavna gredica.</p>  <p>Kot                    je to v mestnih in primestnih
vrtovih kaj rado, tudi v tem vrtu                    na splo�no primanjkuje sonca. Zato ga je Jo�e  �e
posebej                    premi�ljeno zasadil. Pri tem so mu nemalo v pomo? ljubiteljska                   
radovednost, obiskovanje raznih vrtov v doma?ih krajih in v tujini,                    pogovori z
ljubiteljskimi in poklicnimi vrtnarji, sodelovanje                    v hortikulturnih dru�tvenih sekcijah,
pa knjige, revije in katalogi.                    Seveda mu ni �al pogosto dolgotrajnega in v?asih ne
prav poceni                    iskanja in nabave za�elenih rastlin, u�iva pa tudi v vzgoji sadik            
       iz semen in potaknjencev, kar je �e poseben izziv, kadar gre za                    manj poznane
rastline, katerih rast, razvoj, izgled in cvetenje                    so lahko prav nenavadni.</p> 
<p>Kodermanov                    vrt je lep in zanimiv v vseh letnih ?asih. Razen v najbolj mrzlih       
            zimskih tednih na njem vedno kaj cveti. �e zelo zgodaj spomladi                    nas
navdu�ijo cvetovi kamelij, pestrih ?ebulnic in                    - seveda - rododendronov in azalej,
na katere je na� gostitelj                    �e posebej ponosen. V kasnej�ih mesecih je cvetja kljub
sen?natemu                    zna?aju vrta vedno na pretek. Cvetenje trajnic in grmovnic dopolnjujejo
                   barvite enoletnice in cvetli?ni lonci, okna pa krasijo pelargonije,                   
sanvitalije, brahikome, afri�ki smilj in belo cveto?e krompirjevke                    (solanumi). �e
pozno v jesen cvetijo posodovke, med njimi �e posebno                    bujno in ob?udujo?e lepo
svin?eno modri plumbago (kapska svin?nica).                    V jesenskih barvah za�arijo okrasne
grmovnice in drevje, izstopajo                    javorji in cercidifil, okrasne trave so prav v jesenskem
?asu                    najlep�e, na vrtnih gredicah pa je �e vedno obilica pozno cveto?ih                  
 rastlin.</p>  <p>Kot velika ve?ina ljubiteljskih vrtnarjev se tudi Jo�e Koderman                    ob
splo�nih simpatijah za vse okrasno rastlinje �e dodatno navdu�uje                    nad nekaterimi
posameznimi rastlinskimi skupinami. Tako na dovolj                    oson?enem delu vrta najdemo
nekaj ?udovitih vrtnic, ve? kot ducat                    sort bradatih perunik, manj�o zbirko maslenic,
penstemone, geranije,                    jesenske astre, nizko rasto?e pisano cveto?e cinije, v
sen?natem                    delu vrta pa poleg rododendronov in azalej lahko ob?udujemo zanimivo 
                  zbirko host in nekaj praproti, med grmovnicami pa veliko bujno                    cveto?ih
hortenzij. Seveda ni mo�no na kratko na�teti vseh podrobnosti                    tega vrta, vseh
okrasnih rastlin, med katerimi so tudi nekatere,                    za zdaj pri nas �e bolj redke, zato
nam veliko ve? o domiselni                    ureditvi in lepotah vrta povedo fotografije, ki jih je           
        v raznih letnih ?asih, takrat, ko so bile rastline in posamezni                    deli vrta najbolj
fotogeni?ni, posnel vrtoljubec Jo�e sam.</p>  <div>  <p>          <br /> (za pove?an prikaz
kliknite slike in nato �e Celoten zaslon)</p>  <p align="center">�</p>  </div>  
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