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PRILOGE 

 

Poročilo povzema rezultate ALPTREES 2. Gorenjske regijske delavnice o tujerodnih drevesnih vrstah. 

Udeleženci delavnice so bili strokovnjaki s področja gozdarstva, naravovarstva in hortikulture, 

lastniki gozda ter predstavniki občin in Ministrstva za okolje in prostor. 

 

 

Slika 1: 2. Gorenjska regijska delavnica o tujerodnih drevesnih vrstah izvedena preko spleta dne, 13.05.2021, 

Vir: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Kranj 
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1. Uvodni nagovor 
 

Delavnico sta s pozdravnima nagovoroma otvorila Gašper Kleč (direktor Razvojne agencije Sora 

d.o.o.) in Metod Rogelj (vodja OE Kranj, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave). 

 

 
Slika 2: Uvodni nagovor – Gašper Kleč, direktor Razvojne agencije Sora d.o.o. in Metod Rogelj,vodja Območne 

enote Kranj, Zavoda RS za varstvo narave, Vir: Razvojna agencija Sora d.o.o. 

 

 

 
Slika 3: Udeleženci delavnice, Vir: Razvojna agencija Sora d.o.o. 
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2. Predstavitve 
 

• Aleksander Marinšek iz Gozdarskega inštituta Slovenije je predstavil projekt ALPTREES in 

rezultate dosedanjega dela na projektu. 

 
 

 

 
Slika 4 in 5: Aleksander Marinšek, Gozdarski inštitut Slovenije, Vir: Zavod RS za varstvo narave in Razvojna 

agencija Sora d.o.o. 

 

 

Darja Barič iz RA Sora omeni sodelovanje s Srednjo šolo za lesarstvo v Škofji Loki. Dijaki in učitelji 

pripravljajo razstavo iz izdelkov iz TDV, kot tudi iz domorodnih drevesnih vrst. RA Sora sodeluje 

tudi z ZRSVN in z občinami na pilotnih območjih: Kranj, Škofja Loka, Naklo in Preddvor.  
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• Ana Dolenc iz Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave Kranj je predstavila rezultate popisov 

in rastiščno-specifične ocene tveganja za razširjenost tujerodnih drevesnih vrst v pilotnih občinah 

na Gorenjskem. Vsi rezultati popisov TDV na 4 pilotnih območjih so javno dostopni v spletni 

aplikaciji Invazivke, ki je bila razvita v projektu Life Artemis.   

 

 
Slika 6: Ana Dolenc, Zavod RS za varstvo narave, Vir: Razvojna agencija Sora d.o.o. 

 

 

• Erik Vidmar iz podjetja Flora d.o.o. je predstavil njihove izkušnje z upravljanjem tujerodnih in 

domorodnih drevesnih vrst v urbanem okolju s primeri dobre prakse v Mestni občini Kranj. 

 

 
Slika 7: Erik Vidmar, Flora sport d.o.o., Vir: Razvojna agencija Sora d.o.o. 
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3. Uvod v delavniški del 
 
V uvodnem delu v delavnico smo predstavili rezultate 1. Gorenjske regijske delavnice o TDV, 

izvedena dne 25.11.2020. 

 
Slika 8: Sonja Rozman, Zavod RS za varstvo narave - Predstavitev rezultatov 1. Gorenjske regijske delavnice o 

TDV, izvedena dne, 25.11.2020, preko spleta, Vir: Razvojna agencija Sora d.o.o. 

 

4. Odnos udeležencev do TDV 
 

Pred delavniškim delom smo izmerili odnos udeležencev do TDV z vprašanjem: Kakšno je po vašem 

mnenju stanje TDV na Gorenjskem? Izberite trditve, s katerimi se strinjate. Možna je bila izbira večih 

trditev: 

 

1. V gozdovih je zelo malo TDV, a se širijo. 

2. V gozdovih je zelo malo TDV in se ne širijo. 

3. Na posameznih območjih gozdov so TDV bogato zastopane in se širijo. 

4. Na posameznih območjih gozdov so TDV bogato zastopane, a se NE širijo.  

5. TDV so zelo pogoste v urbanih območjih. 

6. TDV se iz urbanih območij širijo v naravo. 

7. TDV se v urbanih območjih pojavljajo, a so prevladujoče domorodne vrste. 

 

Skupno je glasovalo 14 udeležencev. 57 % vseh glasov je dobila 6. trditev, in sicer TDV se iz urbanih 

območij širijo v naravo. Takoj za njo pa se s 50 % glasov nahaja 5. trditev, ki predpostavlja da so TDV 

zelo pogoste v urbanih območjih. 36 % glasov so prejele trditve 1, 3 in 7. Le 7 % glasov je potrdilo 

strinjanje z 2. trditvijo, katere stališče je malo število TDV v gozdovih, v katerih se ne širijo, nihče pa 

se ni strinjal s 4. trditvijo, ki podpira stališče da so TDV na posameznih območjih gozdov bogato 

zastopane, a se NE širijo.  



 
 

7 
 

 

 
Slika 9: Mnenje udeležencev na stanje TDV na Gorenjskem. 

 

 

Po delavniškem delu smo udeležence zopet zaprosili za mnenje z naslednjim vprašanjem: S katerimi 

trditvami se strinjate za območje Gorenjske? Ponovno je bila možna izbira večih trditev: 

 

1. TDV v gorenjske gozdove ne sodijo in je treba izvajati intenzivne ukrepe odstranjevanja. 

2. TDV naj se v gorenjske gozdove ne sadi, z obstoječimi pa gospodarimo. 

3. Sadnja TDV v gozdove je sprejemljiva zaradi prilagajanja podnebnim spremembam.  

4. Sadnja TDV v gozdove je sprejemljiva zaradi sanacije po ujmah. 

5. Sadnja TDV v gozdove je sprejemljiva zaradi pozitivnih gospodarskih učinkov.  

6. V urbanih območjih se lahko sadi vse vrste TDV, saj ne gre za naravno okolje. 

7. V urbanih območjih se lahko sadi le tiste TDV, za katere je dokazano, da niso invazivne. 

8. V urbanih območjih se prednostno sadi domorodne vrste dreves.  

9. V urbanih območjih se lahko sadi izključno domorodne vrste dreves. 

10. Ne glede na vse trditve se ne sadi TDV, za katere velja prepoved. Te vrste se intenzivno 

odstranjuje z vseh območij. 

 

 

Glasovalo je 13 udeležencev, daleč največ glasov z 92 %, je prejela trditev 7. Večina udeležencev se je 

torej strinjala s trditvijo, da se v urbanih območjih lahko sadi le tiste TDV, za katere je dokazano, da 

niso invazivne. Z 69 % glasov ji sledi 2. trditev, in sicer TDV naj se v gorenjske gozdove ne sadi, z 

obstoječimi pa gospodarimo. 54 % udeležencev je oddalo glasove za 3. in 11. trditev, 46 % glasov pa 

je bilo oddano 8. trditvi. 1. trditev je prejela 23 % glasov, 5. pa 15 %. Kar tri trditve niso prejele 

glasov; in sicer: 4., 6. in 9. 
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Slika 10: Mnenje udeležencev o upravljanja s TDV na Gorenjskem v prihodnosti 

 

5. Delavnica 
 

Delavniški del je potekal v dveh skupinah (gozdarstvo in urbani prostor). Vsako skupino je vodila ena 

moderatorka. Udeležence smo v skupini razdelili glede na to, ali delujejo v urbanem ali gozdnem 

prostoru. V delavniškem delu smo z udeleženci razpravljali o strategiji uporabe TDV v prihodnosti v 

gozdarstvu in urbanem prostoru (Priloga 2 in 3). 

 

 
Slika 11: Delo po skupinah – Skupina: Strategija upravljanja TDV v gozdarstvu, Vir: Razvojna agencija Sora 

d.o.o. 
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V gozdarstvu se trenutno soočajo z velikim številom težav, kot so odmiranje in sušenje določenih 

drevesnih vrst, ujme, škoda po divjadi, žledolom, podlubniki, pomanjkanje sadik avtohtonih dreves, 

ter tudi bolj specifične, kot je glivična bolezen jesenov ožig.  

 

Prognoze za vrste, kot sta bukev na termofilnih rastiščih in smreka, niso dobre. Tudi jelka se ponekod 

ne pomlajuje, predvsem zaradi velikega pritiska divjadi. Sajenje velikega jesena načeloma ni 

primerno zaradi jesenovega ožiga. Predlaga se uporaba avtohtonih vrst, ki jih do sedaj še nismo 

sadili. Problematično pa je pomanjkanje sadik avtohtonih dreves, saj se drevesnice glede ponudbe 

uravnavajo po trgu. Na to težavo so naleteli pri dosajevanju v dolini Kokre, lastnik je namreč moral 

po sadike v Muto. Seveda pa je sama nega novo zasajenih sadik problematična, še posebej ko 

govorimo o več sto ali tisoč sadikah. Dolgoročno so domorodne drevesne vrste sposobne prilagajanja 

na spreminjajoče se okoljske pogoje, vendar se, predvsem zaradi poudarjenega ekonomskega vidika 

gozdarstva in uporabe lesa, iščejo hitrejše rešitve. Posledično na nekaterih območjih razmišljajo o 

uporabi TDV, kar pa ima lahko negativen vpliv na okolje. Na zavarovanih območjih, kot je TNP, kjer je 

vnos tujerodnih vrst prepovedan, tako prihaja do spontanega vnosa iz okoliških območij (pavlovnija 

na Pokljuki). Posebno ranljive so gozdne vrzeli po ujmah in lubadarju. Ministrstvo za okolje in prostor 

podpira uporabo avtohtonih dreves za pogozditev po ujmah in predlagajo uporabo »kontejnerskih« 

sadik za zagotavljanje zadostne količine reproduktivnega materiala, ki mora temeljiti na lastni 

produkciji. Izpostavili so pomembnost zaustavitve sajenja TDV v slovenskih gozdovih in razvijanje 

ukrepov v sklopu Nature 2000. Poudarjena je bila tudi pomembnost monitoringa in izvajanja 

izobraževalnih projektov, kot je Artemis, ter  izobraževanje lastnikov gozdov in revirnih gozdarjev o 

problematiki TDV. 

 

 
Slika 12: Delo po skupinah – Skupina: Strategija upravljanja TDV v urbanem in semi-urbanem prostoru 

 

Tujerodne drevesne vrste v Mariboru opazujejo ciljno zadnja 4 leta. V urbanem delu se na vseh 

zaraščajočih lokacijah pojavljajo pavlovnija, veliki pajesen in octovec. Poročajo, da sta trenutni 

največji problem octovec in veliki pajesen, saj se oba pomlajujeta in se lahko širita v naravo. Težave 

povzroča tudi robinija, ki je že v precejšnji meri prisotna v naravnem okolju, kar zmanjšuje možnost 
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uspeha pri odstranjevanju. Problematična je tudi njena priljubljenost med ljudmi. V gozdnem 

prostoru se zelo hitro širi tudi pavlovnija, trenutno jo odstranjujejo z obročkanjem, vendar uspešnost 

omejevanja občutno omejuje njeno gojenja na kmetijskih zemljiščih. Po drugi strani pa se vrste, kot 

je rdeči hrast, ne širijo, divji kostanj pa napada škodljivec, kar najverjetneje omejuje njegovo širjenje. 

V naravnem okolju teh dveh vrsti do sedaj še niso opazili. Priporočili so, da se omejevanje širjenja in 

morebitno odstranjevanje osredotoči na manj razširjene vrste, kot je octovec. Opazili so, da se širi iz 

vrtov, posledično bi morali omejiti njegovo prodajo v vrtnarijah. Trenutno se načrtuje njegovo 

odstranjevanje na območju Piramide.  

 

Zanimivo pa je, da nasajen octovec v Kranju hitro propade. Predlagajo, da se vitalnih dreves, ki jih 

želimo odstraniti, ne seka, saj po poseku požene nove poganjke iz korenin. Bolj učinkovito je, da se 

počaka, da se posuši. Veliki pajesen tudi v Kranju povzroča največje težave, saj je trenutno najbolj 

invazivna TDV na tem območju. Pri izbiri vrst za ozelenitev, predlagajo avtohtone vrste, zelo 

primerne so take vrste, ki se nahajajo tudi v okoliških gozdovih, ter skrb za čim večjo pestrost. Črni 

gaber žal ni primeren zaradi svoje zelo razvejane rasti, saj je njegovo vzdrževanje velik finančni 

strošek. TDV se na območju Kranja sadi le v zelo omejen prostor, z ekstremnimi pogoji, saj so se tam 

TDV izkazale za primernejše. Na območju Kranja poteka tudi zamenjava velikega pajesena z 

avtohtonimi vrstami, vendar tako v Kranju kot Mariboru naletijo na oviro pri komunikaciji z lastniki 

zemljišča in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS). Slednji namreč pogosto 

zahteva zamenjavo drevesa z isto vrsto, še posebej na območjih drevoredov. Izpostavljena je bila 

pomembnost ozaveščanja širše javnosti glede problematike TDV in pazljivost pri sajenju dreves na 

obrobnih delih mesta.  

 

6. Predstavitev rezultatov in razprava 
 

V skupni diskusiji smo predstavili in komentirali rezultate obeh skupin. Med drugim je bilo podano še 

nekaj zanimivih informacij, ki so zbrane spodaj. 

 

- Vrste, ki se dobro pomlajujejo ali so celo invazivne (rdeči hrast), niso primerne za saditev v 

gozdovih. 

- Na Pokljuki se na vrzelih širi pavlovnija. 

- V TNP je na novih območjih (gozdne vrzeli), kjer prihaja do spontane zasaditve TDV, nujno 

potreben sistematični pregled in monitoring tujerodnih vrst. Ukrepati je potrebno čimprej, ko se 

tujerodne vrste še da omejiti. Pojavi se problematika težko dostopnih območij in kapacitet ljudi, 

ki bi izvajale monitoring. 

- Naši gozdovi se spreminjajo, postajajo bolj termofilni, prisotne so tudi hitre spremembe in je 

potrebno začeti razmišljati o TDV. 

- Smreka je v Bohinju opustošena. Bila je preveč razširjena v naših gozdovih. Problem je tudi 

divjad.  
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- Bukev se suši predvsem na izpostavljenih, termofilnih rastiščih. 

- Najbolj optimalni so vrstno mešani sestoji, saj so biološko in mehansko veliko bolj stabilni, v 

primeru opustošenja ene izmed vrst.  

- Duglazija se pri nas sadi že 100 – 150 let in je obstojna vrsta, ki pa  morda ni primerna za alpski 

prostor. Primerna je za mešane sestoje, kjer naj predstavlja do 15% delež. 

- Dr. Marinšek (GIS) je presenečen nad tem, koliko težav imajo TDV v mestih, najbrž zaradi 

sušnega stresa, glive so ponavadi sekundarni škodljivec. Priporoča ogled predavanja Matjaža 

Mastnaka na https://www.youtube.com/watch?v=bMiEBXLzcSU . 

- Mali jesen je odlična vrsta za urbano okolje. V Ljubljani so ga sadili na Slovenčevi cesti in se zelo 

dobro obnese. Beli gaber prav tako. Tudi dob v Kranju raste odlično, problem je lahko hrastov 

sprevodni prelec, ki povzroča alergije, zato naj se ga ne sadi v blokovska naselja. Odličen je tudi 

maklen. 

- Beli gaber ima različne kultivarje, ob cestah se sadi stebraste. 

- Sajenje bukve se ni obnesla v Ljubljani in v Kranju, v dveh letih se posuši. V Ljubljani je zahteva, 

da se posadi rdečelistne bukve, vendar jih menjajo na dve leti. V urbanem okolju mlada drevesa 

bukve ne rastejo več; vzrok so lahko podnebne spremembe, toplotni stres, potrebuje tudi veliko 

vode. 

- Podjetje Flora uvaža sadike maklena in ive predvsem iz Belgije, izogibajo se italijanskih, ker so 

slabše kvalitete. V Sloveniji jih ne dobijo, z Belgijci imajo dobre stike. 

- Vrbe se dobro obrastejo, vodarji  potaknjence uporabljajo pri zasaditvah brežin po posegih. 

 

7. Zaključki s priporočili 
 

• Zasaditve dreves v mestih naj bodo v luči prilagajanja podnebnim spremembam čim bolj vrstno 

pestre. TDV naj se uporablja predvsem na ekstremnih rastiščih, kjer so razmere za rast zahtevne 

in le redke vrste lahko uspevajo; na travnikih, so razmere za rastline boljše in je nabor vrst, tudi 

domorodnih, večji.  

• Med domorodnimi vrstami se v mestih odlično obnese mali jesen. Med tujerodnimi so največje 

težave s pajesenom in pavlovnijo, v MB tudi z octovcem; te vrste so tako invazivne, da jih je 

treba načrtno menjati.  

• V Sloveniji je pomanjkanje sadik domorodnih vrst, predvsem takih, ki so primerne za zasaditve v 

mestih; podjetje Flora, ki skrbi za drevesne vrste v MOK, jih uvaža iz Belgije, ker naše drevesnice 

tega ne ponujajo. 

• Obnova gozdov po ujmah naj temelji na domorodnih vrstah; ena od možnosti je razvoj 

»kontejnerskih« sadik, za kar obstajajo tudi različni viri financiranja s strani države.  
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• V zavarovanih gozdovih in gozdnih rezervatih ni veliko TDV; v TNP je prepovedan vnos, a se 

vrste tja same razširijo iz okolice, predvsem v gozdne vrzeli. 

• V gozdovih je treba stremeti k stabilnim vrstno mešanim sestojem, ki naj temeljijo na 

domorodnih drevesnih vrstah. 

• Raziskave naj se usmeri tudi v uporabo naših vrst, ki so bile do sedaj spregledane, a so vseeno 

zanimive; pri tem mora imeti možnost izbire tudi lastnik. 

• Pomembno je izobraževanje ljudi o TDV, tako splošno javnost (predvsem v urbanem prostoru) 

kot lastnike gozdov. 

 

 
Slika 13: Skupaj z udeleženci 2. Gorenjske regijske delavnice o TDV so se oblikovali Zaključki iz delavnice, 

Vir: Razvojna agencija Sora d.o.o. 
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PRILOGA 1 

 

Program 2. Gorenjske regijske delavnice o tujerodnih drevesnih vrstah 

 

 

Datum: četrtek, 13. 5. 2021, 9:15 - 12:30 

Lokacija: spletno okolje Zoom 

Izvajalec:  Zavod Republike Slovenije za varstvo narave 

 

9:15 – 9:30  Prijave  

9:30 – 9:45  Uvodni nagovor (Gašper Kleč, direktor Razvojne agencije Sora d.o.o. in Metod 
Rogelj, vodja OE Kranj Zavoda RS za varstvo narave) 
 

9:45 – 10:30  Predstavitve 

• Projekt ALPTREES in rezultati dosedanjega dela na projektu (Aleksander 
Marinšek, Gozdarski inštitut Slovenije) 
 

• Rezultati popisov in rastno specifična ocena tveganja za tujerodne drevesne 
vrste v pilotnih občinah na Gorenjskem (Ana Dolenc, Zavod RS za varstvo narave)  

• Izkušnje z upravljanjem tujerodnih in domorodnih drevesnih vrst v urbanem 

okolju s primeri dobre prakse v Mestni občini Kranj (Vidmar Erik, Flora sport 

d.o.o.) 

10:30 – 10:45  Uvod v delavnico  

10:45 – 11:00  Odmor 

11:00 – 11: 30  Delo po skupinah  

• Strategija upravljanja TDV v gozdarstvu  

• Strategija upravljanja TDV v urbanem in semi-urbanem prostoru 

11:30 – 11:45  Predstavitev rezultatov dela skupin 

11:45 – 12:15  Razprava  

12:15 – 12:30  Zaključki delavnice 

 

  



 
 

 
 

PRILOGA 2 

 

Delavniški del – gozdarstvo 

 

Strategija TDV v gozdarstvu 

- Tam kjer so TDV že prisotne, je treba omejiti njihov vpliv. Če so invazivne jih je treba izločiti iz 

okolja. 

- Podnebne spremembe in sestava naših gozdov – kompleksno – prognoze za naše vrste 

(bukev, smreka) so slabe 

- Nekatera specifična rastišča na Gorenjskem kot npr. skalnata področja Pokljuke in Jelovice so 

prizadeta. Kaj saditi na takih območjih, kako pomagati, svetovati lastnikom gozdov? Kako 

preprečiti širjenje invazivnih vrsta.  Preuči se možnost uporabe avtohtonih vrst, ki jih do 

sedaj nismo sadili in bi lahko bile zanimive, tudi kot nadomestek smrekovih in bukovih 

gozdov. 

- Ali je sajenje duglazije na Sorškem polju praksa, in ali je to gozdarsko primerno? (Odg. GIS: 

Zaradi jesenovega ožiga ni primerno sajenje velikega jesena, zaradi sušnega stresa na plitvih 

tleh ni primerno sajenje smreke – sušni stres. Duglazija se pri nas sadi že 100 – 150 let. Je 

obstojna vrsta, ni pa primerna za alpski prostor, ker ne prenaša sušnega stresa. Duglazija ni 

primerna za enovrstne nasade. Primerna je za mešane nasade, v sestoju naj predstavlja do 

15 % delež.) 

- V dolini reke Kokre je bilo potrebno dosajevanje dreves zaradi škode po divjadi, žledolomu in 

podlubniku, po sadike je moral lastnik v Muto. Ali je to primerno? (Odg. GIS: Glede 

provenience so sadike ustrezne. Slovenija se sooča s pomanjkanjem sadik.)  

- Kaj pomeni zagotoviti pestrost v gozdu? Delo v gozdu je zahtevno: odvračanje divjadi, ki 

objeda poganjke, uporaba emulzija za odvračanje divjadi, nega več 1000 sadik. 

- Slovenija postaja bukova dežela. Jelka se ne pomlajuje. Na nekaterih rastiščih se bukev suši. 

- Pomanjkanje sadik – drevesnice so tržni objekt, ne morejo zagotavljati velikih količin 

reprodukcijskega materiala. 

- V komercialnih gozdovih je bolj kot TDV problematična divjad. 

- Smrekovi nasadi ob reki Kokri so uničeni zaradi večjega števila ujm v zadnjih letih in 

lubadarja.  

- MOP, Sektor za naravo 

o neformalni proces ti. gozdni dialog pod okriljem MKGP kot primer dobre prakse na 

področju gozdarstva 

o sajenje TDV v slovenskih gozdovih naj se ne pospešuje 

o pripravi naj se strategija ravnanja z vrstami, ki so že prisotne 



 
 

 
 

o pri obnovi po ujmah naj reprodukcijski material temelji na slovenskem gozdnem 

materialu, ki ga je dovolj  

o problemi se kažejo pri zagotavljanju sadik – rešitev: kontejnerske sadike 

o reproduktivni material za uporabo v slovenskih gozdovih mora temeljiti na lastni 

produkciji (primer SIDG) 

o biotska pestrost: razvijati ukrepi v sklopu N2000 skupaj z deležniki (gozdni sklad, 

zasebni gozdovi, državni gozdovi); primer dobre prakse: IP LIFE – reševanje 

problemov z medsektorskim sodelovanjem že kažejo dobre rezultate 

o gozdarstvo je sistem, ki prisostvuje pri zagotavljanju biotske pestrosti – gozdni 

rezervat, kjer TDV ni ali jih je manj 

- Triglavski narodni park 

o vnos tujerodnih vrst v TNP ni dovoljen  

o prihaja pa do spontanega vnos – tujerodne vrste prihajajo same, še posebno ranljive 

so gozdne vrzeli po ujmah in lubadarju 

o monitoring tujerodnih vrst se izvaja na določenih območjih 

o nastajajo nova območja (gozdne vrzeli) – za letošnje leto je TNP pridobil sredstva za 

monitoring nekaterih novih območij 

o ne ve se, kaj se dogaja z vrzelmi – ali prihaja do drugih zasaditev (ni sledenja v okviru 

GG) 

o sledenje gozdarjev z aplikacijo invazivke, ki je bila razvita v projektu Artemis – 

vnašanje in spremljanje 

o revirni gozdarji imajo zaradi novih projektov vedno več dela, poleg rednega – z 

vsakim projektom hočejo od njih nekaj novega 

o sistematični monitoring tujerodni vrst na vrzelih – čim prej je treba ukrepati, ko se 

tujerodne vrste še da omejiti 

o imajo veliko območij/vrzeli, nekatera težko dostopna  

o na Pokljuki se na vrzelih širi pavlovnija 

- Zelo pomembno je izobraževanje lastnikov: lastnik gozda se je udeležil delavnice, ker želi 

izvedeti več informacij o TDV – če bo tako drevo našel v svojem gozdu ga bo odstranil.  

- Zelo pomembno je izobraževanje revirnih gozdarjev, ki prenašajo znanje na lastnike. 

- Artemis je bil komunikacijski projekt z namenom vključiti čim več ljudi in dvigniti 

ozaveščenost – informiranje ljudi, da prepoznajo in sporočijo.  

- Uporaba lesa: les je treba uporabit, da ni dodatne škode. Les je treba spoštovati. Vsak les je 

za nekaj uporaben. 



 
 

 
 

- Gozdarstvo gleda v veliki meri na ekonomski vidik. Vrste so dolgoročno sposobne 

prilagajanja. Ker pa želijo gozdarji les uporabiti, se zastavlja vprašanje ali saditi TDV, pri 

čemer se lahko pokažejo negativne lastnosti. 

- Vrste, ki se dobro pomlajujejo ali so celo invazivne (rdeči hrast), niso primerne za saditev v 

gozdovih. 

- Gozdarji gledajo poleg ekonomskih tudi ekološki vidik – puščanje biomase in ekocelic. 

 

DISKUSIJA: 

• Bukev nima perspektive v Sloveniji. Kaže se nova realnost v gozdovih in urbanem okolju. 

Treba je začeti razmišljati o TDV, še posebej v urbanem okolju. Naši gozdovi se spreminjajo, 

grejo bolj v termofilne, prisotne so hitre spremembe. 

• Smreka je v Bohinju opustošena. Bila je preveč razširjena v naših gozdovih. Problem je tudi 

divjad. 

• Bukev se suši na izpostavljenih rastiščih (kjer je prisoten črni gaber), prim. Trnovski gozd 

sušijo se debele bukve. Mezofilni gozdovi imajo perspektivo, razen na določenih območjih. 

• Mešani sestoji – biološko in mehansko stabilni. Boljša nosilnost v primeru, da pride do 

opustošenja kakšne od vrst. 

• Projekt Alptrees še ni zaključen. V teku so različne simulacije, ki kažejo med drugim, da bo  

robinija v prihodnje najverjetneje imela večjo vlogo v alpskem prostoru kot jo ima sedaj. 

Končni rezultati bodo znani do konca tega leta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

PRILOGA 3 

Delavniški del – urbani prostor 

Tujerodne drevesne vrste v urbanem okolju 

- V Mariboru že 4 leta spremljajo TDV. Največji problem sta octovec in pajesen; oba se 

pomlajujeta in se lahko širita v naravo. 

- Rdeči hrast se ne širi, ni podmladka, morda zaradi košnje, v naravnem okolju ga niso opazili. 

- Divji kostanj napada škodljivec, zato se verjetno ne bo razširil, v naravi ga ne opažajo. 

- Robinija je tudi v naravnem okolju. Vidijo jo kot avtohtono vrsto, ker je že toliko let prisotna; 

v celotni SV Sloveniji je razširjena, ljudje jo majo radi; potreben je razmislek, kaj je prav in kaj 

ni. Četudi bi jo odstranjevali, najbrž ne bodo uspešni. 

- Bolje se je fokusirati na manj razširjene vrste, kot npr. octovec – opažajo, da se širi z vrtov. Še 

se jih da kupiti v vrtnarijah. Ker se lahko širijo v naravo, bi bilo treba omejiti prodajo. 

- Vedno večji problem je tudi pavlovnija! Odstranjevali so jo z obročkanjem. Zelo intenzivno se 

razširja tudi v gozdnem prostoru. Problem je tudi zato, ker se goji v intenzivnem kmetijstvu. 

Zelo hitro se razširi na druge, pol urbane površine. 

- V mestu se povsod, kjer je prostor, pojavljajo pavlovnija, pajesen in octovec. 

- Octovec se širi tudi z zelenim odrezom, tudi s pticami, ki jedo semena. Odstranjevali ga bodo 

na območju Piramide. Problem je, ker se širi iz korenin vegetativno – ena rastlina lahko 

naredi veliko škodo. 

- Problem je tudi neizobraženost ljudi, ker ne vedo, kakšen vrste posadijo na vrt (nekatere hiše 

so blizu gozda), na rob gozda, tudi v gozd, ker ga želijo polepšati.  

 

- Tudi v Kranju je problem, ker si ljudje sadijo ljudje drevesa na javne površine, npr. octovec, 

pavlovnijo – si lastijo javne površine pred stanovanji in mislijo da lahko sadijo, kar hočejo. 

- Octovec v Kranju zelo hitro propade. Bolje je pustiti, da se posuši, kot sekati vitalnega, ker 

požene iz korenin. Ko so posekali vitalno drevo, je nastal pragozd octovca, rešili površino s 

frezanjem 20 cm globoko in zatravili površino. 

- Pajesen je vrsta, ki je v Kranju najbolj invazivna, in ga poskušajo iztrebiti. 

- Ko se izbira vrste za ozelenitev, se je najbolje ozreti v okolico, v gozd. Pestrost vrst naj bo čim 

večja, saj ne vemo, kakšno bo podnebje v prihodnosti. 

- Črnega gabra še niso sadili tudi zaradi njegove rasti – raste na vse strani, kar ni primerno za 

zelene površine. Ko se nekaj posadi, je treba računati tudi stroške vzdrževanja. 

- TDV v Kranju sadijo predvsem tam, kjer je zelo omejen prostor in ekstremni pogoji; tam so se 

TDV izkazale primernejše kot domače vrste. 

- V Kranju je cilj čim večja pestrost. Med njimi tudi TDV, da se vidi, kako se obnesejo. Najprej 

je treba videti prostor, stroške, kaj je sedaj, kakšna je pestrost. 

- V res urbanem delu Maribora ne vidijo težav, omejitev, da ne bi posadili TDV, saj se tam 

okolica vzdržuje in nimajo vpliva na razširjanje; na obrobnih delih mesta je potrebna večja 

previdnost, ker vzdrževanje ni več tako intenzivno, je pa odvisno od tega, kakšen potencial 

ima posamezna vrsta v nekem okolju. 



 
 

 
 

- V sami notranjosti gozda octovec tudi v MB ni velik problem, ga je več na obrobju gozda, kar 

pa ne pomeni, da se ne bo naprej  širil. 

- Kako je z zamenjavo obstoječih TDV? 

- V Kranju ni problem zamenjati pajesena, ker gre le za posamezna drevesa. Problem je v 

drevoredih. ZVKDS pogosto zahteva, da je treba drevo zamenjati z istovrstno tujerodno 

vrsto. S tem je problem. Zdaj nadomeščajo z drugo TDV – divji kostanj z rožnatim divjim 

kostanjem. 

- Težave so pričakovali pri odstranjevanju pajesena na Župančičevi ulici, kjer so bila velika 

drevesa; občani se namreč ne zavedajo, za kakšno vrsto gre, zato so javnost že prej 

obveščali, jih seznanili z lastnostmi pajesena; nekateri občani odstranjevanje TDV tudi zelo 

spodbujajo, drugi pa vidijo le drevo. Strokovnjaki Flore to ljudem na zelo dober in poljuden 

način razložijo. 

- Pri zamenjavah gledajo tudi stroške. Zaenkrat so se v Kranju lotili le pajesena. Rdeči hrast 

počasi propada, robinja ne predstavlja problema, počasi propada, razloga ne poznajo, lahko 

je tudi stres; divji kostanj bo verjetno ostal. 

- V Mariboru načeloma na zelenih površinah teh vrst načrtno ne odstranjujejo; težava je divji 

kostanj zaradi bolezni; težave so tudi pri lastništvu zemljišča in ZVKDS. 

- Veliko se sadi ambrovcev in gledičevk. 

 

RAZPRAVA 

 

• Dr. Marinšek (GIS) je presenečen nad tem, kako težav imajo TDV v mestih, najbrž zaradi 

stresa, glive so sekundarni problem. Priporoča ogled predavanja Matjaža Mastnaka na 

https://www.youtube.com/watch?v=bMiEBXLzcSU . Po 25 letih se številne vrste v urbanem 

okolju začnejo sušiti. 

• Kako je z malim jesenom? Po izkušnjah Erika Vidmarja je odlična vrsta za urbano okolje. V 

Ljubljani so ga sadili na Slovenčevo cesto, zelo dobro se obnese. Gaber prav tako. Tudi dob v 

Kranju raste odlično, problem je prelec zaradi alergij in ga ne priporoča v blokovska naselja, 

ampak na obrobju. Odličen je tudi maklen. Malega jesena ne napada ožig – je vrsta, ki je v 

urbanem prostoru preveč spregledan. 

• Beli gaber ima različne kultivarje, ob cestah se sadi stebraste, na travnike ga ne sadijo, ker 

tam raje druge vrste. Največji problem je tam, kjer je omejen prostor med pločnikom in 

cesto, za travnike je več izbire. 

• O bukvi niso razmišljali, v zadnjem času so vse propadle. Sadijo se večje sadike in bukev se ne 

v Ljubljani ne v Kranju ni obnesla, v dveh letih se posuši. 

• V Ljubljani je zahteva, da se posadi rdečelistne bukve, menjajo jih na dve leti. V urbanem 

okolju se ne prime več; vzrok so lahko podnebne spremembe, toplotni stres, potrebuje tudi 

veliko vode. 

• TNP zanima, v kateri drevesnici imajo maklen, ivo,…? Flora uvaža sadike predvsem iz Belgije, 

izogibajo se italijanskih, ker so slabša. V Sloveniji jih ne dobijo, z Belgijci imajo dobre stike. 

• Kaj pa vrbe? Kot nadomestilo za japonski dresnik. Ali so kje na voljo vrbe? Iva je grmičasta, v 

mestih pa želijo taka drevesa z deblom, v TNP bolj iščejo grmovne primerke.  

• Vrbe se dobro obrastejo, vodarji to delajo s potaknjenci. 


