
VZDRŽEVANJE MESTNIH DREVES  
primeri iz prakse

Lena Marion

21.9.2018



Kako vzgojiti zdrava, varna in lepa (naravno 
razrasla) drevesa ob upoštevanju njihovih vlog, 
potreb in zahtev ?
Kdo naj bi skrbel za mestna drevesa ?
Kakšni so postopki pri načrtovani gradnji ?

VZDRŽEVANJE MESTNIH DREVES  
primeri iz prakse



Drevo - kot del mestne infarstrukture

- živ organizem, ki raste na enem 

mestu celo življenje, 

Ekološka vloga Družbena vloga
Prostotvorna in oblikovalska vloga        Gospodarska vloga



Drevo - pomemben del mestne infrastrukture

- živ organizem, s potrebami in zahtevami, ki praviloma stoji  na 

enem mestu celo življenje 



Vir: The Morton Arboretum

• Korenine

• Deblo

• Krošnja

KORENINE  
največkrat  spregledan in 
najpomembnejši del drevesa !



Sončna svetloba
Voda
Temperatura
Rastiščne razmere
Dostopnost hranil
Škodljivci
Bolezni
Rastni prostor
Mehanske poškodbe
Lastnosti in zahteve drevesne vrste
...

Kaj drevesa potrebujejo za svojo rast in kaj na 
njih vpliva ?
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Vir: Kataster MOL/Snaga

Poškodbe zaradi ožiga sonca – Enostavno jih lahko preprečimo



Sončna svetloba
Voda
Temperatura
Rastiščne razmere
Dostopnost hranil
Škodljivci
Bolezni
Rastni prostor
Mehanske poškodbe
Lastnosti in zahteve drevesne vrste
...

Za uspešno rast potrebuje drevo 
ustrezne rastne razmere.



Za uspešno rast potrebuje drevo 
ustrezne rastne razmere.



Vir: The Morton Arboretum

Koliko prostora potrebuje drevo in koliko 
vzdrževalec, ki ga mora zamenjati v primeru, 
da se posuši ?
Kako odstraniti štor s koreninami za pripravo 
nove sadilne luknje?



Ustrezno 
velike 

sadilne 
jame !



Posipne soli v tleh povzročajo odmiranje mestnih dreves.



Priostnost žuželk in bolezni je lahko znak, da 
ima drevo probleme, ni pa nujno.

Prisotnost gliv, trosnjakov je lahko znak, da ima 
drevo razkrojena tkiva v notranjosti, a vedno to 
še ne pomeni, da je drevo potrebno takoj 
posekati!



Vandalizem - mehanske poškodbe debla



Vandalizem, nevednost, brezbrižnost ?



Dobri 
nameni, 

slaba izvedba 
in/ali slab 

nadzor

Redni 
pregledi in 
ukrepanje !



Izboljšanje rastnih razmer





??

ZDRAVO

VARNO 

LEPO

PRIZADETO

NEVARNO 

POHABLJENO

Razvoj mestnih dreves je v veliki meri odvisen 
od človeka
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Razvoj mestnih dreves je v veliki meri odvisen 
od človeka





Obglavljanje dreves ni dopustno !







Ustrezna zaščita rastnega 
prostora starih dreves je 
nujno potrebna, da 
ohranimo stara drevesa.



Kdo naj skrbi za mestna drevesa ?

- Arborist svetovalec
- Drevesni kontrolor
- Negovalec dreves na višini
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Negovalec/ka dreves na višini

- NPK negovalec dreves na višini (v 
pripravi)

- NPK sekač
- licenca za varno delo na višini z 

arboristično vrvno tehniko
- izpit za varno delo z avtodvigalom
- ustrezna osebna varovalna oprema
- Licenca ETW, ISA TW...



Kdo naj skrbi za mestna drevesa ?
- Negovalec dreves na višini Ustrezna 

usposobljenost in 
opremljenost !



Za zaščito dreves na gradbiščih: 
V območju drevesnih korenin:

- ne vozimo z vozili in z gradbeno mehanizacijo,
- ne izvajamo izkopov,
- ne odlagamo gradbenega ali kateregakoli materiala,
- ne skladiščimo opreme, strojev,...
- ne skladiščimo olj, maziv, goriva, barv, strupenih tekočin, odpadkov,
- ne uporabljamo cementnega mleka, ne betoniramo, ne asfaltiramo,
- ne posegamo v drevesna tkiva,
- ne odvzemamo tal,
- ne nasipavamo materiala,
- ne kurimo ognja.

DIN SIST 18920: 2012
BS 5837-2012



Pregled lokacije projektiranja

Drevesa ne

da

Prosto projektiranje

Arboristična ocena stanja dreves
- Vizualni pregled vseh dreves
- Katera drevesa se ohranja in katera ne
- Pogoji za ohranitev dreves
- Usklajevanje med zahtevami dreves (standardi) in idejno zasnovo
- Preverjanje praktične izvedbe
- Nadzor na gradbišču – tudi arboristični



DREVESA SO DRAGOCENA



Hvala!
Lena Marion    lena.marion@tisa.si


