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Slovenski inovatorji na prestižnih kraljevih vrtovih

Inovativna slovenska zelena arhitektura in krajinsko oblikovanje na 
kraljevi razstavi vrtov v Londonu

Vrtnarsko podjetje  Humko z  Bleda in  slovenski  oblikovalec krajine Tomaž Bavdež,  sta 

izbrana  za  sodelovanje  na  prestižni  razstavi  vrtov  Chelsea  Flower  Show  2012.  Njun 

inovativni projekt praktičnih in estetskih zelenih rešitev, imenovanim The Soft Machine, je 

navdušil  Kraljevo  hortikulturno  združenje.  Ustvarjalci  odpotujejo  v  Veliko  Britanijo  na 

razstavo, ki bo potekala 22.- 26. maja letos. 

Znamenita razstava, ki vsako leto poteka konec meseca maja, je vrhunec sezone, na kateri se 

pokaže in predstavi samo najboljše, privabi preko 150.000 obiskovalcev z vsega sveta. 

Chelsea  Flower  Show  je  prestižen  in  tudi  zelo  priljubljen  družabni  dogodek,  ki  ga  s  svojo 

prisotnostjo  vsako leto  počasti  tudi  britanska kraljica  z  družino,  vključno z  mnogimi  znanimi 

obrazi iz sveta gospodarstva, politike in zabave.

Gorenjsko podjetje Humko,  pod vodstvom Tomaža Čuferja,  je  vodilno  slovensko podjetje  na 

področju proizvodnje in trgovine z vrtnarskimi izdelki in polizdelki, še posebej pa je znano po lastni 

blagovni znamki substratov, kompostov in gnojil. Vedno zazrti v prihodnost in dojemljivi za novosti, 

v  podjetju  zadnjih  12  let  razvijajo  in  vlagajo  v  inovativni  modularni  sistem  zelenih  sten. 

Patentirano  novost  bodo  predstavili  britanski  in  svetovni  javnosti,  vključno  s  promocijo  drugih 

vidikov zelene arhitekture. Prav zelene stene so bile povezovalni dejavnik med Tomažem Čufarjem 

in oblikovalcem Tomažem Bavdežem in hitro sta se dogovorila za sodelovanje. 

Tomaž  Bavdež je  v  Veliki  Britaniji  dokončal  univerzo  smeri  oblikovanja  vrtov  in  krajine  ter 

magisterij  iz  aplikativne ekologije.  Zadnja leta je  delovno razpet  med Slovenijo in Londonom s 

številnimi vrtovi, oblikovanimi tako doma kot v tujini. Vzpenjajočega se oblikovalca sodobnega stila 

je  Kraljevo hortikulturno združenje povabilo, naj se prijavi na razstavo v kategoriji Fresh Gardens. 

Ta kategorija je letošnja novost,  s katero nameravajo organizatorji predstaviti najnovejše trende in 

smernice pri oblikovanju krajine in vrtov. 

Tomaž  Bavdež  se  je  po  povabilu  organizatorjev  povezal  s  podjetjem  Humko,  ki  je  bilo  po 

predstavljenem projektu,  v katerega so bile vključene tudi Humkove zelene stene, pripravljeno 

prevzeti vlogo razstavljavca. Izbirno komisijo je projekt navdušil in med močno konkurenco dobil  

zeleno  luč  ter  postal  eden  izmed  desetih  sodelujočih  vrtov cveta  sodobnega  vrtnega  in 

krajinskega oblikovanja. 



Projekt, poimenovan The Soft Machine, združuje domišljen koncept, inovativne materiale in nove 

interpretacije ter rešitve pri uporabi in oblikovanju zunanjega prostora. Edinstven ekosistem ima 

visoko  in  drzno  estetsko  vrednost,  ponuja  možnosti  vrtnarjenja,  telesne  vadbe,  recikliranja 

odpadkov in povečevanja biološke pestrosti, vse skupaj pa je na trajnosten način povezano v eno 

soodvisno enoto – The Soft Machine. 

Vrt je bil poimenovan po noveli Williama S. Burroughsa The Soft Machine, kjer je “mehak stroj“ tudi 

sinonim za človeško telo.  Prav človek ima pomembno funkcijo  v  vrtu,  saj  aktivno pomaga pri 

procesu recikliranja odpadne vode, medtem ko vadi na pripomočku za rekreacijo. 

Uvrstitev na kraljevo razstavo vrtov Chelsea Flower Show je velik uspeh za oblikovalca Tomaža 

Bavdeža in podjetje Humko ter hkrati vsesplošno priznanje slovenski  inovativnosti  na področju 

zelene arhitekture, hortikulture in krajinskega oblikovanja. 

Royal Horticultural Society: http://www.rhs.org.uk/ 

Chelsea Flower Show: http://www.rhs.org.uk/Shows-Events/RHS-Chelsea-Flower-

Show/2012/Gardens/Garden-directory/The-Soft-Machine

Za dodatne informacije, gradivo in CV prosim vzpostavite stik s Tomažem Bavdežem na:

e-mail: tomaz@tomazbavdez.com

Mob SI: 041 725 962 

Mob UK: 0044 7891 101702

Informacija za medije je na voljo tudi v angleškem jeziku.
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