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Povzetek 

Na Einspielerjevi 2 v Ljubljani na zelenici med blokom in hodnikom za pešce raste velika in 

lepa trnata gledičevka (Gleditsia triacanthos). V zadnjih letih se je drevesu odlomilo več vej, 

kar je med etažnimi lastniki, ki so solastniki drevesa, vzbudilo skrb, da bi odlomi vej lahko 

povzročili poškodbe ljudi ali druge vrste škodo. Nekateri lastniki in upravnik so predlagali 

posek drevesa in nadomestitev z novim, drugi pa so se zavzeli za ohranitev drevesa in so se za 

pomoč obrnili na občino. 

Mestna občina Ljubljana – MOL je z namenom, da se drevo ohrani in da spodbudi etažne 

lastnike, da se uskladijo glede ravnanja z drevesom, angažirala IPoP – Inštitut za politike 

prostora. IPoP je k sodelovanju povabil arboristko dr. Leno Marion, ki je pripravila strokovno 

mnenje o stanju drevesa ter se udeležila razprave z etažnimi lastniki o prihodnosti drevesa 

pred blokom na Einspielerjevi 2. 

Zbrani stanovalci so se po predstavitvi strinjali, da ob pomoči MOL drevo vendarle ohranijo. 

Strinjali so se tudi, da Mestni občini Ljubljana predlagajo partnerstvo pri vzdrževanju svoje 

gledičevke.  

 

Primer ohranjanja gledičevke ponuja občini dobra izhodišča za pripravo priporočil za 

ohranjanje mestnih dreves, ki rastejo na površinah v zasebni lasti.  
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Ugotovitve projekta in priporočila  

Uvod 

Na Einspielerjevi ulici pred večstanovanjsko hišo na številki 2 raste stara trnata gledičevka. V 

zadnjih letih je prišlo do več odlomov vej, kar je med etažnimi lastniki vzbudilo skrb, da bi se 

lahko zgodili novi odlomi in povzročili poškodbe ljudi ali druge vrste škodo. Ker bi bilo to 

lahko temelj tožbe zoper etažne lastnike/solastnike drevesa, se je del skupnosti lastnikov 

začel spraševati, če ne bi bilo smiselno drevo posekati, medtem ko je drugi del lastnikov zelo 

zagovarjal ohranitev drevesa.  

V pregovore so zagovorniki ohranjanja drevesa vključili tudi MOL. Podžupan Koželj je 

posredoval upravniku stavbe sporočilo, da se MOL zavzema za ohranitev drevesa. Lastniki in 

upravnik so se znašli v težavah pri oblikovanju skupnega stališča oziroma odločitve, kaj storiti 

z drevesom.  

MOL je z namenom, da se drevo ohrani in da spodbudi etažne lastnike, da uskladijo svoja 

stališča glede drevesa, angažirala IPoP – Inštitut za politike prostora. IPoP ima vrsto izkušenj 

z vodenjem participativnih procesov prek razprav, delavnic in podobno ter se tudi javno 

zavzema za strokovno in celovito ravnanje z mestnim drevjem. Tu je treba dodati, da se MOL 

zelo dobro zaveda, da koristi mestnih dreves presegajo interese posameznih lastnikov in da 

to daje legitimnost MOL, da skrbno spremlja razmere v mestu in po potrebi tudi posreduje v 

javno korist – kot se odločila tudi v primeru drevesa, ki je v skupni lasti etažnih lastnikov z 

Einspielerjeve 2.  

IPoP si je v prvi vrsti prizadeval za to, da se skupnosti pomaga z zanesljivim ekspertnim 

znanjem o predmetnem drevesu. Zato je IPoP k sodelovanju povabil izkušeno arboristko dr. 

Leno Marion, ki dobro pozna razmere v mestu in je v preteklosti že obravnavala tudi 

konkretno drevo - gledičevko, da je izvedla ogled in pripravila strokovno mnenje o drevesu 

ter se udeležila tudi razprave z etažnimi lastniki bloka na Einspielerjevi 2.  

 

Drevo 

Gledičevka, ki raste pred Einspielerjevo 2, je primer zdravega, lepega, velikega starejšega 

uličnega drevesa, ki je bilo v preteklosti očitno strokovno vzdrževano (prisotna arboristka se 

spominja pregleda stanja in obrezovanja iz leta 2017). Drevo raste na neograjeni zeleni 

površini med večstanovanjsko zgradbo in hodnikom za pešce.  

 

Na kratkem odseku iste ulice je na obeh straneh še več dreves enake vrste in podobne 

starosti. To daje slutiti, da so bila ta drevesa, to je gledičevke, v nekem obdobju načrtno 

posajena z namenom urejanja uličnega prostora in stanovanjskega oziroma poslovnega 

okolja.  

 

Z izjemo gledičevke z Einspilerjeve 2 so vsa ostala drevesa na ulici bila v preteklosti 

nestrokovno obrezana in so zato sedaj v očitno slabšem fizičnem stanju, njihova podoba je 

zelo iznakažena, zdravstveno stanje ni optimalno. Iz razmer na terenu ni možno oceniti, kdo 
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je skrbnik ostalih dreves. Sklepamo lahko, da za ostale gledičevke na ulici v bližnji preteklosti 

ni skrbela ista strokovna ekipa kot za predmetni primer drevesa (za katerega so skrbele 

strokovne službe MOL), da so lastniki upravljali z njimi sami v skladu s svojimi pravicami, 

omejenim strokovnim znanjem in odgovornostjo.  

 

Lastniki drevesa 

Lastniki (etažni lastniki so solastniki drevesa) gledičevke se stroškov lastništva - 

posestvovanja drevesa, to je stroškov za vzdrževanje in varnost, pred svojo stavbo niso zares 

zavedali vse dokler niso bili prvič soočeni s ponudbo za izvedbo obrezovanja.  

 

Lastniki imajo glede drevesa različna stališča. Nekatere od vzdrževanja in ohranjanja drevesa 

odvrača strah pred odgovornostjo za nesreče, vse skrbijo stroški odgovornosti in 

vzdrževanja, nekateri so na drevo sentimentalno navezani, nekateri ohranjanje drevesa 

razumejo kot prispevek k ohranjanju narave. Lastniki se vsekakor zavedajo možnosti tožb 

zaradi nesreč, ki jih lahko povzroči drevo, ne poznajo pa zares sodne prakse in možnosti 

zaščite pred nesorazmernimi stroški nesreče.   

 

Lastnike skrbijo stroški vzdrževanja, ki so neizogibni za zagotavljanje varnosti in dokazovanje 

skrbnega ravnanja ter tudi za ohranjanje in dolgoživost drevesa. Različne informacije o 

stroških rednega spremljanja stanja in izvajanja nujnih posegov na trgu lastnike odvračajo od 

varstva starega drevesa in napeljujejo k menjavi z novim drevesom.  

 

Upravnik 

Upravnik etažne lastnike spodbuja, da zagotovijo varnost in se izognejo stroškom 

vzdrževanja in tudi morebitnih tožb zaradi škode tako, da posekajo drevo in ga zamenjajo za 

novo mlajše in manjše drevo.  

Upravnik strokovno ni usposobljen za delo z drevesi, niti ni ustrezno usmerjen k 

strokovnemu ravnanju z mestnimi drevesi ter hkrati tudi ni ozaveščen o pomenu in koristih 

dreves za mesto, širše okolje in skupnost. Zaradi pomankanja znanja, strokovnih smernic in 

vpetosti v celovito urejanje mestnih zelenih površin so upravniki šibka točka upravljanja z 

zasebnimi drevesi v lasti etažnih lastnikov. 

 

Razprava o prihodnosti gledičevke iz Einspielerjeve 

V predstavitvah so bile izpostavljene bistvene značilnosti drevesa oziroma je bilo razumljivo 

povzeto strokovno mnenje. Da je drevo zdravo, vitalno in brez večjih mehanskih poškodb na 

koreničniku in deblu. Da pregled ne kaže večjih razkrojnih procesov, ki bi kazali na povečano 

nevarnost odlomov. Arboristka je zaključila, da je obravnavana trnata gledičevka eno izmed 

najlepših in večjih dreves te vrste v Ljubljani in zato vredno ohranjanja v vseh pogledih. 
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Zbrani stanovalci so se strinjali, da ob finančni pomoči (MOL in/ali širše skupnosti) drevo 

ohranijo. Strinjali so se tudi, da Mestni občini Ljubljana predlagajo partnerstvo pri 

vzdrževanju svoje gledičevke. Prošnjo za sodelovanje bodo naslovili na več naslovov Mestne 

Občine Ljubljana. 

 

Priporočila odločevalcem in oblikovalcem politik za ohranjanje mestnega drevja 

Na podlagi primera gledičevke iz Einspielerjeve in ostalih podobnih primerov, smo oblikovali 

naslednja priporočila za odločevalce in oblikovalce politik: 

1. Zagotoviti je treba celovito in vsebinsko komuniciranje občine o koristih mestnega drevja 

in principih dobre prakse ravnanja z mestnim drevjem (cilj je seznanjanje s pogoji in stroški 

urejanja javnih zelenih površin in s pomenom strokovnega ravnanja z mestnimi drevesi). 

2. Občina naj promovira koristi odraslih dreves za širše mestno okolje in skupnost s 

poudarkom na pomenu vseh odraslih dreves za prebivalce in okolje. 

3. Občina naj sistematično dela z lastniki dreves v smislu prenosa informacij, sodelovanja, 

zagotavljanja strokovne podpore pri ravnanju z drevesi in tudi pri razvoju ukrepov, ki lahko 

prispevajo k ohranjanju in strokovnemu ravnanju z drevesi v zasebni lasti (fundacije, prenos 

skrbništva, vključitev v shemo spremljanja stanja, zavarovanje v občinskem prostorskem 

načrtu, …).  

4. Dobro bi bilo pripraviti izobraževanja in priporočila za upravnike večstanovanjskih 

objektov ter iskati operativne možnosti za strokovno sodelovanje s posameznimi strokovnimi 

službami MOL pri upravljanju z drevesi. 

5. Občina naj posreduje pobudo državi / Ministrstvu za okolje in prostor/ za pripravo 

nacionalnih smernic in priporočil za izvajanje javne gospodarske službe urejanje javnih 

zelenih površin in za uveljavitev nacionalne poklicne kvalifikacije za ravnanje z mestnim 

drevjem.  
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Priloga 1: Poročilo razprave o prihodnosti gledičevke iz Einspielerjeve 2 

 

Čas razprave: 1. 9. 2020, 17.00 do 18.20 

Število udeležencev: približno petnajst (15) lokalnih prebivalcev (približno trinajst iz 

Einspielerjeve 2 in dva iz Einspielerjeva 4). 

Organizator razprave: IPoP – Inštitut za politike prostora 

Razpravo so vodili Aidan Cerar (IPoP), dr. Maja Simoneti (IPoP) in dr. Lena Marion (Tisa 

d. o. o.) 

 

Uvod 

V uvodu je Aidan Cerar pojasnil okvir razprave o gledičevki. Da se je predstavnica stanovalcev 

bloka prijavila na razpis Mestne občine Ljubljana (MOL) za pomoč lokalnim skupnostim pri 

majhnih urbanih akcijah (projekt Zunaj). Predmet prijave je bilo vprašanje odstranitve 

drevesa (gledičevke) in nove ureditve prostora pred Einspielerjevo 2, ker pa je bila za projekt 

Zunaj ta prijava nekoliko netipična, ni bila izbrana za izvajanje.  

 

Vseeno pa je vprašanje ohranitve stare gledičevke pred Einspielerjevo 2 pomembno in to ne 

samo za skupnost prebivalcev bloka, ampak se v ohranitvi gledičevke kaže tudi širši, javni 

interes. Skupnost stanovalcev oziroma etažnih lastnikov iz Einspielerjeve 2 je o gledičevki 

govorila že velikokrat. Večji del skupnosti se je nagibal k temu, da se zaradi objektivnih skrbi, 

povezanih z gledičevko, to nadomesti z mlajšim drevesom.  

 

Vloga mestnega drevja 

Dr. Maja Simoneti je poudarila vrednost velikih starih dreves v mestu. Njihovo vlogo pri 

zadrževanju meteorne vode ter ustvarjanju sence, kar zmanjšuje pregrevanje. Poudarek je bil 

tudi na tem, da je tako drevo nemogoče nadomestiti, ker je zelo mala verjetnost, da bi novo 

drevo danes zraslo tako visoko, saj bi imelo slabše razmere za rast (manj kvalitetnega 

rastnega prostora in osončenosti).  

 

Korist starih dreves ni omejena le na lastnike ali stanovalce Einspielerjeve, pač pa ima od te 

gledičevke koristi cela ulica, pozitivni vplivi pa segajo tudi širše, zato je razmišljanje o 

sodelovanju med lastniki in mestno upravo pri vzdrževanju dreves smiselno.  

 

Pojasnjeno je bilo tudi, da je odločitev o prihodnosti gledičevke v celoti domena etažnih 

lastnikov, ki se lahko odločijo tudi za odstranitev, da pa bi bilo za mesto zelo slabo, če bi se 

veliko lastnikov parcel, na katerih rastejo stara drevesa, odločilo za njihov posek.   

 

Strokovno mnenje o gledičevki 

Arboristka dr. Lena Marion je predstavila rezultate meritev, ki jih je opravila na tej gledičevki 

v tednu pred razgovorom (med 20. in 27. 8. 2020).  

 

Odstavek iz arboristkinega mnenja smo umestili v naslednji odstavek, medtem ko je celo 

arboristično mnenje v prilogi tega poročila.  
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»Obravnavano drevo je zdravo, vitalno in brez večjih mehanskih poškodb na koreničniku in 

deblu. V zadnjih 20 letih je povprečno pridobilo po 0,5 cm letnega debelinskega prirastka, kar 

pomeni, da še vitalno prirašča v debelino, kar z debelinsko rastjo pripomore k stabilnosti 

drevesa. Krošnja je starosti in dimenziji primerna, v kateri nismo zabeležili večjih poškodb, 

razen odloma na vzhodni strani. 

 

Na drevesu nismo zabeležili večjih razkrojnih procesov, ki bi kazali na povečano nevarnost 

odlomov. 

 

Močnega poseganja v krošnjo ne priporočamo, saj je bilo drevo v zadnjih 10 letih po naših 

podatkih že dvakrat obrezano. Posledice prekomernega obrezovanja so lahko šibka mesta v 

krošnji in dolgoročno nevarno drevo. 

 

Obravnavana trnata gledičevka je eno izmed najlepših in večjih dreves te vrste v Ljubljani in 

zato vredno ohranjanja v vseh pogledih. 

 

Predlagamo: 

- čiščenje krošnje, torej odstranitev suhih vej in sanacijo odlomljenih vej, kjer je to 

potrebno oz. mogoče, 

- krajšanje posameznih delov krošnje (dele, ki segajo proti objektu in nad njega, 

horizontalno vejo, ki sega čez cestišče, posamezne manjše horizontalne veje) 

- odstranitev vseh sekundarnih poganjkov in trnov do višine 3 m 

- odstranitev tanjše krožne korenine na vzhodu.« 

 

Poudarek je bil tudi na tem, da bi bilo to drevo dobro letno pregledovati. Pregledovanje je 

dokazilo o skrbnem in odgovornem upravljanju drevesa. 

 

Razprava 

Stanovalce (etažne lastnike) skrbi predvsem odgovornost v primeru nesreče – kaj se zgodi, če 

bi odlomljena veja padla na mimoidočega. Skrbi jih, da bi jih žrtev tožila, oni pa bi morali 

odškodnino poravnati iz rezervnega sklada. Odgovor je bil, da seveda stoodstotne varnosti 

ni, vendar pa nič ne kaže, da bi to drevo propadalo oziroma da bi bila verjetnost odlomov 

večja od običajne. Torej, da je tveganje za to, da pride do nesreče, majhno in da se ga lahko 

dodatno minimizira z rednimi arborističnimi pregledi in vzdrževanjem. Smiselno bi bilo, da 

letne preglede izvaja isti arborist, saj tako laže opazi spremembe na drevesu oziroma pozna 

zgodovino drevesa. Hkrati velja, da če lastnik v primeru nesreče na sodišču dokaže, da je z 

drevesom gospodaril skrbno, se tveganje za lastnike zmanjša.  

 

Stanovalce obremenjujejo stroški povezani z drevesom – pregledi, obrezovanja itd. Stroški so 

visoki in se hitro lahko močno zažrejo v rezervni sklad majhnega bloka. Prebivalci bloka so ob 

tem izrazili veliko naklonjenost samemu drevesu. Pojasnjeno je bilo, da glede na to, da drevo 

nedvomno predstavlja korist za širšo skupnost, ulico oziroma mestni predel1, je neko 

                                                           
1 Zbrane je zmotila naključna mimoidoča, ki je razpravo prekinila z vprašanjem, ali morda govorijo o poseku 
drevesa. Izrazila je veliko skrb nad tem, da bi drevo posekali, ter olajšanje, ko smo pojasnili, da govorimo zgolj o 
vzdrževanju drevesa.  V nadaljevanju bi bila pripravljena govoriti o obliki pomoči za ohranitev drevesa in je 
informacijo pripravljena razširiti stanovalcem svojega bloka. 
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partnerstvo z MOL smiselno. Prebivalci so zato sklenili, da bodo na MOL poslali prošnjo za 

partnerstvo pri vzdrževanju tega drevesa.  

 

Sestanku sta se pridružila tudi stanovalca sosednjega bloka Einspielerjeve 4. Prišlo je do 

predloga, da bi lahko k skrbi za to drevo finančno prispevali tudi stanovalci Einspielerjeve 4. 

Prisotnim predstavnikom Einspielerjeve 4 se je to zdel razumen predlog. Pogovor se je 

nadaljeval s tem, da bi lahko k prispevku povabili tudi širšo skupnost, na primer sosednjo 

Slovansko knjižnico in Knjižnico Bežigrad.  

 

Ob tem so se zbrani strinjali tudi, da bi na robove svojih zelenic pred vhodom v blok, lahko 

posadili grmovnice ter še eno drevo pred blok na Einspielerjevi 4.   

   

 

Sklep  

Zbrani stanovalci so se strinjali, da ob finančni pomoči (MOL in/ali širše skupnosti) drevo 

ohranijo. Strinjali so se tudi, da Mestni občini Ljubljana predlagajo partnerstvo pri 

vzdrževanju svoje gledičevke. Prošnjo za sodelovanje bodo naslovili na več naslovov Mestne 

Občine Ljubljana. 
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Priloga 2 - Strokovno mnenje arborista svetovalca: Trnata gledičevka (ID 3040136) na 

Einspielerjevi 2 v Ljubljani 

 

 

 

 

 



 

GOZDARSKE STORITVE • NEGA DREVES
• PROMET Z LESOM • STROJNO

ČIŠČENJE ZARAŠČENIH POVRŠIN
• LESNA BIOMASA • ZELENA ENERGIJA
Cesta v Prod 84, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 1 520 93 80
ID za DDV: SI64976858

E-pošta: tisa@tisa.si
Splet: www.tisa.si

 

Transakcijski računi:  Abanka Vipa d.d. SI56 0510 0800 0002 902, Banka Intesa Sanpaolo d.d. SI56 1010 0004 5333 042  in       
Hranilnica Lon d.d.:  SI56 6000 0000 0451 994 
 

Vpis družbe: Okrožno sodišče v Ljubljani, reg. št. 1/02907/00, osnovni kapital 210.839,00 EUR, osnovna dejavnost 02.100, matična številka 5307023 

 

IPOP 

Tržaška 2 

1000 Ljubljana 

 

Strokovno mnenje arborista svetovalca št.: 42/2020 

Ljubljana, 28.8.2020 

 

 

Strokovno mnenje arborista svetovalca: Trnata gledičevka (ID 3040136) na Einspielerjevi 2 

v Ljubljani 

 

 

Na podlagi vašega naročila in soglasja stanovalcev smo dne 19.8.2020 izvedli podrobni 

arboristični pregled drevesa s tal in na višini. Meritev ohranjenosti drevesnih tkiv z rezistografom 

smo izvedli na koreničniku dne 24.8.2020. 

 

Odraslo drevo, trnata gledičevka (Gleditsia triacanthos L.) stoji na zelenici med cesto s 

pločnikom in stanovanjsko stavbo z naslovom Einspielerjeva 2 (Slika 1 in Slika 2). Drevo smo 

umestili v višinski razred nad 20 m in mu z merilnim trakom v prsni višini izmerili obseg debla 

273 cm. 

Leta 2000 je drevo imelo obseg 216 cm (podatki so pridobljeni iz katastra MOL). 

 

 
Slika 1: Lokacija obravnavanega drevesa je označena z rdečo piko. 



Tisa d.o.o., Marion L., avgust 2020: Trnata gledičevka na Einspielerjevi 2  

 

Tisa d.o.o., Cesta v Prod 84, 1000 Ljubljana, Slovenija Telefon: +386 1 520 93 80, ID za DDV: SI64976858, 
E-pošta: tisa@tisa.si, Splet: www.tisa.si 

 

   
Slika 2: Gledičevka slikana z zahoda (levo in desn)o in  z vzhoda (sredina). Krošnja na severu sega nad objekt 

(desno), na jugu pa čez cesto (levo, sredina). 

Na zelenici smo zabeležili posamezne vidne površinske korenine, ki so mestoma mehansko 

poškodovane zaradi udara kosilnice in na jugozahodu krožno korenino premera do 3 cm (Slika 5 

spodaj desno).  

Podatkov o morebitnih gradbenih delih v območju drevesnih korenin v preteklosti nimamo. 

Koreničnik drevesa je normalno izražen, ni zasut in ni odkopan (Slika 5). Mehanskih poškodb na 

koreničniku nismo zasledili. Na posameznih mestih izraščajo sekundarni poganjki in trni, ki smo 

jih zabeležili višje po deblu. 

Deblo je nepoškodovano, žlebato in enovito do višine okrog 4 m, kjer je prva glavna rogovila 

dveh kodominantnih vrhov. Stik vrhov na straneh je videti dober, je »U« oblike. Vrasla skorja je 

le v samem centru rogovile (Slika 3). 

 

 
Slika 3: Vrasla skorja predstavlja manjši del notranjega dela rogovile. 

 

Na tleh pod drevesom smo zabeležili dve odlomljeni veji (Slika 4), ki sta se po besedah naročnika 

odlomili v začetku avgusta. Predvidevamo, ad je bila ena veja suha, druga pa zelena v času 

odloma. Na mestu odloma nismo zabeležili vidnega razkroja. Veja, ki je bila odlomljena na mestu 

izrasti bi lahko bila pred odlomom nalomljena oz. razloga za močnejšo diskoloracijo nismo 

ugotovili. 
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Slika 4: Odlomljeni veji v začetku avgusta 2020 sta imeli premer 9 in 5 cm. Ena veja je bila suha, druga zelena. 

 

 
Slika 5: Lepo oblikovan in nepoškodovan koreničnik. 
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Slika 6: Dva večja odloma v krošnji, premera okrog 30 in do 20 cm 

 

Krošnja drevesa je široka okrog 21 m, starosti in velikosti drevesa primerna. 

Na severni strani sega nad objekt, na južni pa sega čez cesto. 

V krošnji drevesa smo zabeležili posamezna mesta odlomljenih vej (Slika 6) in mehanske 

poškodbe zaradi odrezanih vej v preteklosti. Vidno razkrojenih tkiv nismo opazili.  

V notranjosti krošnje smo zabeležili posamezne suhe veje. 

 

Da bi preverili prisotnost in obseg razkrojenih lesnih tkiv v območju koreničnika in spodnjega 

dela debla smo izvedli več meritev z rezistografom: 

 

  
Slika 7: Meritev 137/1 (levo) in 137/2 (desno)  s pripadajočima rezistogramoma spodaj. 
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Slika 8: Meritev 137/3 (levo) in 137/4 (desno)  s pripadajočima rezistogramoma spodaj.

 

 

 
Slika 9: Meritev 137/5 s pripadajočim rezistogramom spodaj.
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Lokacija meritev: 

137/1: z juga, v koreničnik, tik nad tlemi, proti centru, rahlo navzdol 

137/2: s severa, v koreničnik, tik nad tlemi, proti centru, rahlo navzdol 

137/3: s severozahoda, v koreničnik, tik nad tlemi, proti centru, rahlo navzdol 

137/4: z jugozahoda, v deblo, na 1,5 m, proti centru, horizontalno 

137/5: s severa, v deblo, na 1,5 m, proti centru, horizontalno 

 

 

Razprava in predlog ukrepov 

Obravnavano drevo je zdravo, vitalno in brez večjih mehanskih poškodb na koreničniku in deblu. 

V zadnjih 20 letih je povprečno pridobilo po 0,5 cm letnega debelinskega prirastka, kar pomeni, da 

še vitalno prirašča v debelino, kar z debelinsko rastjo pripomore k stabilnosti drevesa. 

Krošnja je starosti in dimenziji primerna, v kateri nismo zabeležili večjih poškodb, razen odloma 

na vzhodni strani.  

 

Na drevesu nismo zabeležili večjih razkrojnih procesov, ki bi kazali na povečano nevarnost 

odlomov. 

 

Močnega poseganja v krošnjo ne priporočamo, saj je bilo drevo v zadnjih 10 letih po naših podatkih, 

že dvakrat obrezano. Posledice prekomernega obrezovanja so lahko šibka mesta v krošnji in 

dolgoročno nevarno drevo. 

 

Obravnavana trnata gledičevka je eno izmed najlepših in večjih dreves te vrste v Ljubljani in zato 

vredno ohranjanja v vseh pogledih. 

 

Predlagamo:   

                       - čiščenje krošnje, torej odstranitev suhih vej in sanacijo odlomljenih vej, kjer je to 

potrebno oz. mogoče, 

                       - krajšanje posameznih delov krošnje (dele, ki segajo proti objektu in nad njega, 

horizontalno vejo, ki sega čez cestišče, posamezne manjše horizontalne veje)  

                       - odstranitev vseh sekundarnih poganjkov in trnov do višine 3 m 

                       - odstranitev tanjše krožne korenine na vzhodu. 

 

 

       dr.Lena Marion    
   (ISA Certified arborist, ML-0334A) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Izmera z rezistografom, vizualni pregled dreves s tal in ocena stanja dreves predstavljajo trenutno stanje na dan ogleda, 

na katerega lahko posegi v bližini dreves (odkopi, izkopi, nasipi, gradnja,...), ekstremni vremenski pojavi (neurja, sneg, 

žled) in biološki dejavniki (bolezni in škodljivci) močno vplivajo, lahko povzročijo spremembo stanja dreves in 

zahtevajo nadaljnje ukrepanje. Stanje odraslih dreves je v splošnem potrebno pregledovati vsaj enkrat letno, starih ali 

poškodovanih dreves pa vsaj dvakrat (v in izven rastne dobe). 
To strokovno mnenje arborista je namenjeno za naročnika in se lahko uporablja le v celoti. Delov poročila se ne sme 

kopirati ali uporabljati za informacijo izven konteksta. Javna objava mnenja je dovoljena le ob pisnem soglasju vseh 

avtorjev. To strokovno mnenje ni prenosljivo na druga drevesa, tudi ne, če gre za isto vrsto in podobno situacijo. 


