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Hortikulturna urejenost je osebna 

izkaznica kraja…





Kurativa

Preventiva

< Truda, časa, sredstev za boljši rezultat, trajnejši učinek, lepši izgled

Več znanja, izkušenj



Značilnosti hortikulturne urejenosti blejske občine: 
• Velika raznolikost (jezero, parki, ostale javne površine…)

• Pomanjkljiva vlaganja v preteklosti (dva vrtnarja), pomanjkanje koncepta, 

nenadomeščanje propadlih zasaditev -> pomanjkanje podmladka dreves -> 

izguba koncepta

• „Vrzel“ med zamislimi krajinskih arhitektov in samo izvedbo oziroma 
vzdrževanjem, pomanjkljivo vlaganje v zasnovo, načrtovanje, izvedbo…

• Veliko število različnih krajinskih arhitektov - različni koncepti hortikulturne 
ureditve

• Pogosta izbira najcenejših izvajalcev -> nižji stroški investicije ->visoki 

stroški vzdrževanja -> popravljanje napak iz preteklosti



Značilnosti hortikulturne urejenosti blejske občine

• Dvema vrtnarjema sva se tri leta in pol oz. dve leti in pol nazaj pridružila doktor 
agronomije in arborist plezalec

• Kompleksnejši pristop => prihranek na vzdrževanju…



Zasaditev in urejanje gredic

• Kombinacija enoletnic in trajnic (štirje letni časi)

• Upoštevanje sončnih/senčnih in vodnih zahtev

• Rodovitna prst brez koreninskih plevelov

• Sterilna kompostna zastirka



Ključen čim optimalnejši izbor rastline…

• Prilagoditev izbora terenu in razmeram in ne obratno…





Izvor zemlje in njen skrben pregled… 



Zapleveljenost s koreninskimi pleveli, invazivnimi rastlinami…

• indikator slabega, neodgovornega, nepazljivega gospodarja, 

investitorja, izvajalca, njegovega odnosa, ravnanja…

• Pomanjkanje preventive (neprepoznavanje), razširjanje z 
zemljo in nepravočasno ukrepanje (prepozno zatiranje v 
preveč razviti, odrasli fazi“)





• Ključna je dobava neokužene zemlje s koreninskimi pleveli (prepoznavanje korenik, 

preverjen izvor, primerna cena…)

• Kalitev semenskih (kaljivost 10-20 let) plevelov pa lahko preprečimo z zastirko (10 

cm debelo plastjo sterilnega substrata/komposta/preperelega hlevskega gnoja…)

✓ Kombinacija komposta in 

šote/sekancev,

✓ Potencialna tržna niša



• Načrtovanje + Izvedba oz. sodelovanje pri izvedbi 
projektov-> bolj učinkovito, uspešno  in cenejše 
vzdrževanje, lepši izgled…

• Kompleksnejše načrtovanje in zasnova => boljša 
izvedba => prihranek na vzdrževanju…



• 960 ur v 2018

• Pomanjkanje preventive -> nižji stroški investicije, a 
visoki stroški vzdrževanja -> najdražje je popravljanje 
napak v prihodnosti…













„Naravoslovni dan“ v parku; prijetno s koristnim





















Drevesa-odnos do njih; odnos do nas samih…



Iz majhnega  hitro zraste (pre) veliko…

Izbor primernih vrst in sort…



Drevo potrebuje dokaj malo nege, če je le ta strokovna in 
izvedena pravi čas…



Selekcija sejančkov oz. sajenje 
odpornejših sejančkov kultivarjev…



>

Gola korenina/bala (14/16 VS 20/25 cm?)

Vlončena sadika (redno 
presajanje!)













Nestrokovno negovano drevo = 

dolgoročno najdražje ter 
obenem nevarno drevo







130 letni divji kostanj…







Uporaben spomin…



Ročni izkop v bližini dreves…



Pravočasna zasaditev podmladka…



Kjer je volja…ni več bele omele ☺







Zaključki…
• Strokovna zasnova oz. načrtovanje + sodelovanje projektantov, kraj. arhitektov in vzdrževalcev pred 

in ob izvedbi projektov)           bolj učinkovito, uspešno in cenejše vzdrževanje             trajnejši in lepši 

izgled…

• Ključna je dobava neokužene zemlje s koreninskimi pleveli… (prepoznavanje korenik, preverjen izvor, 

primerna cena…)

• Kalitev semenskih (kaljivost 10-20 let) plevelov lahko preprečimo z 10 cm debelo plastjo sterilnega 

substrata/komposta/preperelega hlevskega gnoja…

• Pri trajnicah, ki jih zasajamo za daljše časovno obdobje, si lahko pomagamo s filcem oz. folijo ter 

strukturno zastirko (lava, prodec…)

• Izdelava strokovnega mnenja arborista svetovalca in izbira strokovnih izvajalcev nege dreves

• Izbira pestrega oz. širokega spektra primernih drevesnih vrst

• Strokovna vzgoja mladih dreves

• Pravočasno jesensko/pomladansko sajenje podmladka 

• Ozaveščanje gradbincev, občanov, privatnih izvajalcev



Največji izzivi so pred nami… 



Razvoj z ohranjanjem, vlaganje v 
ohranjanje…



uničena je v nekaj urah… 

Zavedanje, odnos…

Nastaja 10.000 let…

Preprečevanje oziroma omejevanje širjenja zazidalnih površin (Ohranjanje 
kmetijske zemlje in zelenih površin-odgovornost do zanamcev)



• Preprečevanje oziroma omejevanje širjenja zazidalnih 
površin (Ohranjanje kmetijske zemlje in zelenih 
površin-odgovornost do zanamcev)

…uničena je v nekaj urah… 

Nastaja 10.000 let…



Najpomembnejša sta želja in 
odnos…



Bodimo dober zgled…



Z izmenjavo izkušenj, znanjem,, 
dobro voljo, spoštljivim odnosom in 

sodelovanjem lahko ustvarjamo 

velike premike in lepe spremembe…

Naj jih bo čimveč…



Hvala za pozornost…


