
Od stave do razstave 
Prve kaktuse sem zaradi stave začel zbirati leta 1960. 
Stavil sem, da lahko v treh mesecih zberem 100 
vrst kaktusov. Rastlinjaka nisem imel, zato so celo  
poletje preživeli na garaži, jeseni pa sem jih pobral iz 
lončkov, jih osušil, zavil v papir ter zložil v zabojčke. 
Prezimovali so v popolni temi na 8 - 10˚c. V nekaj 
letih se je nabralo nekaj sto vrst. V začetku leta 1970 
sem postavil prvi rastlinjak ter se začel ukvarjati  
s trženjem. Potoval sem po razstavah in sejmih  
nekdanje Jugoslavije, sadil nove vrste in neprestano 
povečeval zbirko. Moj cilj je bil saditi vrste, težavnejše 
za vzgojo, vrste, ki jih nima vsak zbiratelj. Od vsake 
posejane vrste sem za zbirko odvajal po 6 kaktusov, 
od katerih sta do danes preživela največ dva.

Največ, okrog 3000 vrst kaktusov, sukulent, živih 
kamnov, bulb ipd. sem zbral v stekleniku v Škofijah, 
ki je bil namenjen samo zbirki. Leta 1991 mi je zaradi 
nizkih temperatur zmrznila več kot polovica rastlin. 
Preživele so samo najbolj odporne in večino jih lahko 
vidite tukaj. Zbirko prepuščam v oskrbo Arboretumu 
Volčji potok, saj bosta tu na enem mestu združeni 
strokovna nega in dostopnost širšemu krogu  
ljubiteljev rastlin. 

Obiščite nas na spletu
Hrovatin exotica  • www.hrovatin.com 
Indoor plant care  • www.indoor-plant-care.com

Katalog z več kot 1000 eksotičnimi rastlinami s slika-
mi in opisi v slovenskem in angleškem jeziku.

Eksotika.si  • www.eksotika.si 
Rare exotic plants  • www.rare-exotic-plants.com

Spletna trgovina z eksotičnimi rastlinami v slov-
enskem in angleškem jeziku. Redke rastline in  
rastline iz zbirke lahko kupite po principu “Kar vidite 
tudi kupite”, saj na fotografijah vidite rastline, ki jih  
kupujete. Na voljo je veliko vrst rastlin, ki so razstav-
ljene tudi v Arboretumu.

Forum Rastline.com • www.rastline.com

Vse kar ste želeli izvedeti o rastlinah a niste imeli koga 
vprašati. Izmenjava mnenj z več kot 2000 dnevnimi 
obiskovalci.

Internet Zalivalček  • www.zalivalcek.com  
Flower Servant  • www.flowerServant.com

Spletna storitev, ki z e-pošto in SMS sporočili 
pošilja navodila za vzgojo vaših rastlin. Internet 
Zalivalček in Flower Servant uporabljata tehnologi-
jo iPlantCare, za katero smo že leta 2002 prejeli 
nagrado za najbolj inventiven projekt v Sloveniji.  
Do danes smo oskrbeli že več kot 200.000 rastlin  
v 215 državah sveta.Hrovatin exotica, 

Dušan Hrovatin

Razstavljamo 
Razstavljenih je okrog 900 večinoma redkejših vrst 
eksotičnih rastlin. Največ, okrog 600 vrst, je kaktus-
ov in 200 vrst sukulent. Na ležeče deblo je obešenih  
50 različnih vrst epifitov iz rodu Tillandsia. Iz sušnih 
predelov Južne Afrike in Madagaskarja je razstav-
ljenih 22 importnih sukulentnih nadzemnih gomoljev,  
imenovanih bulbe in 15 vrst grmičastih in drevesastih  
rastlin. V osrednjem delu steklenika je prek 60 vrst 
živih kamenčkov, puščavskih rastlin Južne Afrike, ki 
kot kameleoni spreminjajo barvo glede na okolico.  
Razstavo zaokroža 25 različnih kristatnih in mon-
struoznih oblik kaktusov in sočnic. 



Od stave do
razstave
Največja razstava eksotičnih  

rastlin v Sloveniji

Arboretum Volčji Potok je zbirka dreves in grmov, 
je kulturni spomenik, je prostor za izobraževanje in 
sprostitev za vse generacije.  

Letno nas obišče do 150.000 obiskovalcev.  
Le malo bi jih znalo povedati, da beseda arboretum 
pomeni zbirko dreves in grmov, ki je na menjena 
izobraževanju in raziskovanju. Arboretum v Volčjem 
Potoku je v osnovi botanični vrt za lesnate rastline, 
edini v Sloveniji.

Posebnost Arboretuma v Volčjem Po toku je, da je 
bil že od začetka oblikovan kot park, ki je namenjen 
javnosti. 

Vabljeni, da nas obiščete v vseh letnih časih!

Pridružite se nam v letu 2011
1.2. - 6.5.

26.2. - 30.9.
19.3. - 25.4.

1.4. - 15.6.

1.4. - 20.4.
8.4. - 2.5.

15.4. - 30.9.
16.4. - 30.9.

23.4. - 2.5.

9.5. - 31.5.
10.5. - 10.9.
15.5. - 15.9.
16.5. - 31.8.
1.6. - 30.6.

13.6. - 1.10.
15.6. - 1.10.

15.6. - 30.10
17.6.

1.7. - 31.8.
6.8. - 14.9.

28.8.
1.9. - 15.11.

17.9. - 30.9.
1.10. - 9.10.

10.9. - 1.10.
26.11 - 23.12.

Razstava iglavcev
Stalna razstava kaktusov
Dnevi narcis
Razstava dinozavrov in ledenodobnih 
velikanov
Vrtovi v paviljonih
Dnevi cvetočih tulipanov in  
pomladnega cvetja
Razstava orhidej
Zeleni izziv
20. Razstava tulipanov, cvetličarstva, 
drevesničarstva, vrtne opreme 
in vrtnarski sejem
Dnevi rododendronov
Fantazija v balkonskih koritih
Balkonske zasaditve za vroče poletne dni
Razstava tropskih metuljev
Mesec vrtnic
Lutkarije pod krošnjami in razstava lutk
Vrtovi izobilja
Najlepši krešiči sveta
Koncert Simfoničnega orkestra RTV Slo 
in EROIKE  (letne karte ne veljajo)
Ekološka likovna razstava Žabja alergija
Dnevi dalij
Čarobni dan 
Park zvokov - razstava glasbil 
iz vsakdanjih materialov
Eko tržnica in razstava eko izdelkov
Razstava oglarskih kop ob Mednarodnem 
letu gozdov
Razstava buč
Razstava božičnih drevesc

Arbore  um Arbore  um

Kako do razstave  
eksotičnih rastlin?
Vstopite skozi glavni vhod, nadaljujte do konca 

drevoreda, zavijte levo do stare upravne zgradbe. 

Smer vam bodo kazale oznake.

Odprto vsak dan od 8.00 do 18.00 


