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Občina Bled je pri javnem zavodu Arboretum Volčji Potok naročila Arboristično mnenje o 

drevnini v parku ob blejskem jezeru. Mnenje vključuje: 

 izdelavo katastra drevnine,  

 zdravstveno in krajinsko oceno vsake grmovnice oziroma zdravstveno, krajinsko ter 

varnostno oceno vsakega drevesa ter 

 priporočila za ukrepanje za vsak primerek inventarizirane drevnine.  

V prvi fazi je bilo izdelano arboristično mnenje za območje, ki je prikazano na sliki 1. To je 

tudi območje, kjer je bila junija in julija izvedena obnova sprehajalne poti ob jezeru s 

pripadajočo krajinsko ureditvijo njene neposredne okolice.  

 

Slika 1: Območje izdelane arborističnega mnenja 

 

V prvi fazi inventarizacije smo uporabili točkovne lokacije drevnine iz PISO za Občino Bled, 

kar je razvidno iz slik 2 in 3. Koordinate so se izkazale za premalo natančne, zato smo izdelali 

kataster še po vertikalnih projekcijah krošenj, kar je razvidno iz slike 4.   

Pri inventarizaciji smo določil takson vsakega primerka drevnine, ki ga podajamo z 

znanstvenim in slovenskim imenom. V preglednici podana zaporedne številke so uporabljene 

tudi za oznako lokacije drevnine na ortofoto posnetku (slike 2-4).  

Stanje drevnine smo ocenili okularno in podali opisno s ključnimi besedami. 

Pri priporočenih ukrepih smo izhajali iz:  

1. varnostne ocene dreves, 
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2. krajinsko-funkcionalne ocene drevnine, 

3. Načrta krajinske ureditve ob prenovljeni poti, ki je v pasu med potjo in obalo 

predvidela brisan prostor. V skladu z usmeritvami AD Krajine  smo odprli tudi nekaj 

pogledov s promenade (ceste) na jezero. 

 

Splošna ocena stanja drevnine je, da se doslej z drevesi ni gospodarilo v skladu z 

arboristično stroko. V obdelanem območju je bilo opisanih več dreves, ki so bila izrazito 

nevarna zaradi suhih vej in vrhov v krošnji, ki bi lahko v vsakem trenutku padli na 

sprehajalce pod njimi. Varnostno najbolj kritična drevesa so bila na podlagi strokovnega 

mnenja odstranjena, druga pa očiščena suhih in zalomljenih vej, ki jih je povzročil letošnji 

žled. V prvi fazi smo pustili nekaj dreves, ki jih bo potrebno zaradi poškodb na deblih in 

koreničnikih odstraniti v naslednjih 5-10 letih. Nekateri taksoni so bili v preteklosti 

nespretno izbrani, saj zrastejo v prevelika drevesa za dani prostor (npr. trepetlike). 

Posamezna drevesa (pri pletnarjih) so posajena v odprtine v tlaku, ki so premajhne za 

normalen razvoj.  

Grmovnice so bila obravnavane šablonsko, obrezovane »v kroglo«. Poteze živic na 

razpotjih so bile mestoma spuščene previsoko, s čimer se je izgubila preglednost.  

Zaradi nujnega poseka najbolj nevarnih dreves je izdelovalec mnenja predlagal takojšnjo 

saditev nekaj mladih dreves na izpraznjene prostore in sicer rdečecvetnega divjega 

kostanja, ki je manj občutljiv za listnega zavrtača od belocvetnega divjega kostanja, ter 

lipo in vrbo žalujko , ki sta že navzoči v parku. 

Pomembno je, da se v prihodnosti pri vseh ukrepi v parku čuva koreninski prostor in se z 

izkopi in tlakovanje ne rani korenin in koreničnika in nepredušno ne tlakuje območja, kjer 

rastejo korenine. Tovrstni ukrep namreč vodijo v hitro propadanje dreves in zdrava 

drevesa spreminjajo v nevarna.  

Ker se v parku zadržuje zelo veliko ljudi, je pomembno vsaj vsako tretje leto poskrbeti za 

natančnem strokovni arboristični pregled dreves in čiščenje suhih vej iz krošnje. Po 

ujmah, kakršen je bil letošnji žled, je treba takoj poskrbeti za varnost dreves. V 

predvidenem načrtu krajinske uredite celotne poteze do kopališča je treba določiti 

dinamiko zamenjave nekaterih propadajočih in neprimerno izbranih dreves. 

Arboristično mnenje obsega 16 oštevilčenih strani. 
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Slika 2: Situacija drevnine pred posegom 
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Slika 3: Situacija drevnine pred posegom 
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Slika 4: Situacija drevnine po posegu 
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