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ZGODBE DREVES, KI NISO le ZA LEs

Drevo je v mestih še posebej 
dragoceno, saj omogoča kakovostno 
okolje za življenje, kljub različnim 
ekstremnim vremenskih pojavom, 
gostemu prometu in drugim oblikam 
onesnaženja. Z mehčanjem toge 
strukture ulic in stavb so mesta 
z obilo zelenja bolj prepoznavna 
in očesu prijetnejša. Posamezna 
drevesa, skupine dreves in parki 
nudijo prijetne prostore za zbiranje, 
počitek, sprostitev in rekreacijo. 

Vendar mestno okolje drevju ni 
najbolj prijazno. Prostora je malo, 
veliko je tlakovanih, za vodo in zrak 
nepropustnih površin, tla so zbita in 
osiromašena, rast in razvoj ovirajo 
promet in druge dejavnosti. Tako je v 
sodobnem mestu danes veliko težje 
posaditi in vzgojiti mogočno drevo, 
kot pa zgraditi visoko hišo.

Prav zato so stara, mogočna drevesa 
v mestih še toliko bolj dragocena. Že 
samo njihova občudovanja vredna 
velikost zbuja spoštovanje, zato jih 
je človek v svoji želji po ohranjanju 
zavaroval kot naravno vrednoto. Na 
območju Mestne občine Ljubljana 
raste več kot 200 drevesnih naravnih 
vrednot, od teh se jih dobrih 20 
nahaja v samem mestnem središču 
in dvema med njimi je pripisan celo 
državni pomen. 

S knjižico vam želimo približati 
nekatera izmed teh izjemnih in 
mogočnih bitij, ki z nami vztrajajo že 
sto in več let. Če jih želite spoznati, 
vabljeni z nami na potep!

Društvo Pazi!park

Drevo naj se posebno v mestu nikdar 
ne poseka, razen če tega ne narekuje 
monumentalna zasnova. Cesta naj se 
po možnosti ogne stoječemu, zdravemu 
drevesu in stavbar naj ga upošteva in 
spoštuje. Drevo raste mnogo let – Bog ga 
da in zemlja njegova.”
Jože Plečnik 



NV naravna vrednota lokalnega pomena

NVD naravna vrednota državnega pomena

ZO zavarovano območje

I izjemnost

PP pričevalna pomembnost

EP ekosistemska pomembnost

Legenda

1 zaporedna številka lokacije drevesa

naravne vrednote

Varstvo narave je dejavnost za 
ohranjanje naravnih vrednot, krajine 
in biotske raznovrstnosti. Naravne 
vrednote so redki, dragoceni ali 
znameniti naravni pojavi ter drugi 
vredni pojavi, sestavine oziroma 
deli žive ali nežive narave, naravna 
območja, ekosistemi, krajina ali 
oblikovana narava. Med zvrstmi 
imamo tudi drevesne naravne 
vrednote, ki se v naravi pojavljajo 
kot posamezno drevo ali skupina 
dreves, ki zaradi izjemnih lastnosti 
izstopajo od dreves v okolici. 

Za določitev drevesnih naravnih 
vrednot uporabljamo strokovno 
dogovorjena merila vrednotenja 
narave, s pomočjo katerih primerjamo 
lastnosti obravnavanega drevesa 
z lastnostmi drugih dreves. 
Drevesno naravno vrednoto 

prepoznamo na osnovi izjemnih 
dimenzij, oblikovanosti krošnje, 
starosti, ekosistemske, znanstveno-
raziskovalne ali pričevalne 
pomembnosti. Najpogosteje za merilo 
uporabljamo obseg debla, izmerjen 
v prsni višini, mejne vrednosti pa 
so določene glede na posamezno 
drevesno vrsto. 

Evidenco drevesnih naravnih vrednot 
vodi Zavod RS za varstvo narave.

mag. Alja Grošelj, u.d.i.k.a.
naravovarstvena svetnica

ZRSVN



Miklošičev park

NV 8698

kavkaški krilati oreškar - Pterocarya fraxinifolia

Miklošičev park pred stavbo sodne palače je javna zelena površina, 
zasajena z vrsto različnih drevesnih vrst: tulipanovci, kavkaškimi 
krilatimi oreškarji, lipami in drugimi. Ob spomeniku jezikoslovcu in 
slavistu Francu Miklošiču rasteta mogočna kavkaška krilata oreškarja, 
ki sta zavarovana zaradi svoje izjemne velikosti. Zavarovana sta tudi 
oreškarja na drugi strani ceste, tik pred sodno palačo.

Krilati oreškar je večdebelno drevo z globoko razbrazdano skorjo. 
Njegovi listi so sestavljeni iz lihega števila zašiljenih lističev, pozno 
poleti pa ga krasijo do pol metra dolga soplodja, sestavljena iz množice 
okriljenih oreškov, ki so drevesni vrsti dali ime. Drevo je doma na 
Kavkazu in je sorodnik našega navadnega oreha. V okolici oreškarjev 
moramo zelenice redno kositi. Iz korenin namreč močno odganja 
in če poganjkov drevesa ne krotimo, v nekaj letih okolico zaraste z 
neprehodno goščavo.

7 debelni 499 cm
8 debelni 517 cm

1

NV EP I PP

VEČINA DREVES IMA LE ENO DEBLO, POZNAMO PA TUDI TAKA, KI JIH IMAJO 
VEČ. KOLIKO DEBEL IMATA KRILATA OREŠKARJA V PARKU? PREŠTEJ!



Krekov trg

NV 7791

platana - Platanus sp. (verjetno Platanus x hispanica)

Na severnem in vzhodnem robu Krekovega trga pred Šentjakobskim 
gledališčem raste šest mogočnih platan. Drevesa so kljub asfaltiranemu 
rastišču stabilna in vitalna. 

Tako mogočna drevesa so v urbanih središčih prava redkost. V ožjem 
centru Ljubljane ne najdemo nobene druge skupine dreves podobne 
starosti in velikosti.

Javorolistna platana naj bi nastala približno leta 1650 nekje v južni 
Evropi. Sodi med najbolj mogočne drevesne vrste in je v Evropi zelo 
priljubljeno mestno drevo. Ima značilno lisasto lubje, ki se lušči v 
nepravilnih zaplatah in daje vtis mozaika iz zelenkastih, rjavkastih in 
sivkastih polj.

najdebelejša 
391 cm
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Streliška ulica

NV 840 
in 166

zahodna ali ameriška platana - Platanus occidentalis

Na območju križišča Streliške in Strossmayerjeve ulice rasteta dve 
izjemni zahodni platani. Sta edini ohranjeni drevesi nekdanjega 
dvostranskega drevoreda, ki je ob vznožju Grajskega griča povezoval 
mestno obzidje z začetkom Dolenjske ceste (viden je na Florjančičevem 
načrtu Ljubljane iz leta 1744). Stari sta med 150 in 200 leti, kar ju 
uvršča med najstarejša drevesa v mestu. V zadnjih 20 letih se jima 
je povečal obseg za 50 cm. Platani sta kljub slabim rastnim pogojem 
v dobrem stanju, njuni rastišči pa bi bilo potrebno v prihodnosti 
ustrezneje urediti.

Med drugo svetovno vojno je platane, najverjetneje jih je bilo takrat 
še več, prvič zavaroval takratni ljubljanski župan Rupnik. Ta ukrep je 
ob koncu vojne preprečil, da bi drevesa posekali zaradi pomanjkanja 
kuriva. Danes sta platani edini drevesni naravni vrednoti državnega 
pomena v ožjem mestnem središču Ljubljane.

debelejša 
601 cm
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Park na Kongresnem trgu (Park Zvezda)

NV 7788

vzhodna platana - Platanus orientalis

Na Kongresnem trgu v Ljubljani so po kongresu svete alianse leta 1821 
na mestu nekdanjega samostana uredili park, ki je bil najprej zasajen z 
lipami, kasneje tudi s kostanji. Leta 1940 je arhitekt Plečnik zasnoval 
novo ureditev in park ob burnem nasprotovanju Ljubljančanov, ki so 
želeli zavarovati 120 let stare hraste, zasadil z vzhodnimi platanami. 
Zaradi dokaj goste zasaditve, ki ima za posledico manjšo količino 
svetlobe, in  občasnega pomanjkanja vode so drevesa zelo visoka, 
njihova debla pa tanjša.

Med gradnjo podzemne garaže pod parkom leta 2010 je bilo nekaj 
dreves odstranjenih in ponovno nadomeščenih v rastišča, večini pa so 
zmanjšali krošnjo. Drevesa se sedaj počasi obraščajo.

ni podatka
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Foersterjev vrt

NV 7779

rdečelistna bukev - Fagus sylvatica f. purpurea, platana - 
Platanus sp., dvokrpi ginko - Ginkgo biloba

Foersterjev vrt pripada hiši na Rimski cesti 13, ki je bila v začetku 
dvajsetega stoletja last notarja Gogale, po letu 1928 pa so njeni lastniki 
postali potomci skladatelja Foersterja. Ti so zasadili vrt, ki je danes 
javna prehodna parkovna površina med Filozofsko fakulteto in Rimsko 
cesto. Severni in vzhodni rob vrta ter povezovalna pot so tlakovani, 
ostala površina pa je travnata in tako predstavlja ugodno rastišče za 
drevesa. Zavarovana so tri drevesa v vrtu: rdečelistna bukev, platana 
in dvokrpi ginko.

ALI UGANEŠ, KAKŠNE LISTE IMA POSAMEZNO DREVO? 

OBRNI STRAN IN POVEŽI IMENA DREVES Z NARISANIMI LISTI.

bukev 449 cm
platana 413 cm

ginko 332 cm
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kostanj



Borštnikov trg

NV 7778

lipa - Tilia platyphyllos

Lipa, ki s svojimi 380 leti velja za eno najstarejših dreves v Ljubljani, 
raste pred gostilno Pod Lipo na Borštnikovem trgu. Tako kot platani na 
Streliški, je označena že na Florjančičevem načrtu iz leta 1744. Danes 
lahko vidimo le še ostanke nekdaj mogočne lipe. Staro deblo sega do 
4 m visoko, iz starih korenin pa poganja 8 novih debel. Nova krošnja 
je visoka 10 m. Drevo in rastišče bi bilo potrebno ustrezneje urediti. 

Lipa je dala ime gostilni “Pod lipo”, ki je bila v 19. st. priljubljen 
postanek furmanov na njihovi poti med Dunajem in Trstom  Ko je 
po Ljubljani vozil tramvaj, se je ustavljal tudi na postaji “Pod lipo”. V 
šestdesetih letih dvajsetega stoletja se je ob nedeljah pod taisto lipo 
odvijal avtomobilski sejem “Pod lipco”.

454 cm
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Gregorčičeva ulica

NV 7777

dvokrpi ginko - Ginkgo biloba

Pred Osnovno šolo Majde Vrhovnik na Gregorčičevi ulici raste kot ozadje 
spomeniku Majdi Vrhovnik dvokrpi ginko. Drevo je ženskega spola, 
njegovo deblo se nadaljuje v več vrhov. Zaradi preteklih gradbenih 
del v bližini je drevo na več delih poškodovano, tudi rastišče ni najbolj 
primerno, saj je asfaltirano in tlakovano.

Dvokrpi ginko je živi fosil, ena najstarejših rastlin na Zemlji. Je 
dvodomna rastlina. Ženske rastline razvijejo plodove, ki neznosno 
smrdijo, zato v javne prostore večinoma sadijo moške rastline. Ženska 
rastlina je bila pred šolo posajena po pomoti in je, eden redkih primerov 
ženskega ginka v mestu.

305 cm
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park Sveta Evrope

NV 7774

japonska sofora – Sophora japonica, 
platana – Platanus sp.

Park Sveta Evrope je odprta zelena površina ob Prešernovi cesti. 
Parkovna ureditev je zelo preprosta: del površine pokriva tlakovana 
ploščad s kipom Borisa Kidriča, preostali del je travnat in zasajen z 
drevjem in grmovjem. V parku rastejo tri mogočna drevesa: japonska 
sofora in dve platani, ki so po vsej verjetnosti ostanek nekdanjih 
Zoisovih vrtov. Ta drevesa so v dobrem stanju, preostala drevesa v 
parku pa bi bilo potrebno ustrezno oskrbeti.

Park Sveta Evrope je verjetno edini ostanek velikega vrta, ki ga je v 
18. stoletju na območju med današnjo Prešernovo, Rimsko in Igriško 
cesto uredil baron Žiga Zois. Vrt se je raztezal na treh hektarjih in je 
imel drevorede, gozdiče, vodomete, steklene rastlinjake in kipe. V njem 
je raslo kar 2500 dreves. Bil je takšna znamenitost, da so si ga med 
potovanji skozi Ljubljano ogledovali tudi člani vladarskih družin. Leta 
1789 ga je Zois odprl za širšo javnost, s čimer je Zoisov vrt postal prvi 
javni park v Ljubljani.

sofora 471 cm
platani 644 cm in 

537 cm
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              POIŠČI DREVO Z NAJDEBELEJŠIM DEBLOM V PARKU. 
KOLIKO OTROK SE MORA PRIJETI ZA ROKE, DA GA LAHKO OBJAMEJO? 
IN KOLIKO ODRASLIH?



Trg republike

NV 7772

lipa - Tilia platyphyllos (dve drevesi)

Drevesi na zahodnem delu Trga republike, za Spomenikom revolucije 
sta vitalni, čeprav je njuno rastišče v globini prekinjeno z betonskimi 
zidovi in temelji. Betonski zid onemogoča dostop do njunih debel, zato 
je njun obseg zgolj ocenjen. Krošnji obeh lip se prepletata, kot da bi se 
objemali, in s tem potrjujeta simbolični pomen, ki so ga temu drevesu 
pripisovali že Stari Grki. To drevo namreč simbolizira prijateljstvo in 
zvesto ljubezen.

Drevesi sta bili posajeni kot ozadje spomeniku, ki sta ga zasnovala 
kipar Drago Tršar in arhitekt Braco Mušič. Tršar je upodobil razkol, ki 
ga je povzročila 2. svetovna vojna, Mušič pa je spomeniku postavil 
mogočen temelj in zeleno ozadje. Velika bronasta plastika še danes 
sodi med največje javne plastike v Sloveniji.

tanjša 380 cm
debelejša 450 cm
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NA NASLEDNJIH STRANEH SO NARISANA LE DEBLA. DORIŠI 
KROŠNJE DREVES S POMOČJO SVOJIH PRSTKOV. VIDIŠ, KAKO SE LAHKO 
KROŠNJE PREPLETAJO?





Dvostranski drevored na Tomšičevi ulici

NV 7771

divji kostanj - Aesculus hippocastanum

Na Tomšičevi ulici raste dvostranski drevored divjih kostanjev, zasnovan 
po načrtih mestnega vrtnarja Antona Lapa, ki je deloval v sredini 20. 
stoletja. Drevored danes obsega 22 odraslih, a zaradi neustreznega 
rastišča manj vitalnih dreves, in nekaj mlajših nadomestnih dreves. 
Drevesa sicer rastejo na pločniku, a je robnik ceste tako blizu debel, 
da so drevesne korenine mestoma razgaljene, prek njih pa vozijo 
avtomobili.

Kot okrasno drevo so divji kostanj najprej gojili v otomanski prestolnici, 
v Carigradu. Od tam so ga leta 1576 prvič prenesli v zahodno Evropo. 
Velja za enega lepše cvetočih listavcev, v mestih pa so ga v preteklosti 
sadili tudi zaradi plodov, s katerimi so hranili furmanske konje. 
Drevored na Tomšičevi ulici je v prejšnjem stoletju predstavljal enega 
od dostopov v park Tivoli, park je povezoval s Slovensko cesto.

ni podatka
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Argentinski park

NV 7787

javorolistna platana – Platanus x hispanica, 
divji kostanj – Aesculus hippocastanum

V Argentinskem parku raste večje število vsaj sto let starih dreves. 
Zaradi ugodnega travnatega rastišča in dovolj velike količine vlage so 
drevesa vitalna in stabilna. V jugozahodnem delu parka, ob otroškem 
igrišču, rasteta zavarovani drevesi kostanj in platana. Njuni debli imata 
tri vrhove, krošnji sta zelo mogočni. Koreničnik platane je deloma 
razgaljen, po vsej verjetnosti zaradi hoje in plezanja na drevo.

Pri drevesih je rast korenin pozitivno povezana z rastjo nadzemeljskega 
dela – krošnje. Vsakič, ko se zazreš v mogočno krošnjo nad seboj, vedi, 
da se pod zemljo razteza koreninski sistem drevesa v enakem obsegu.

platana 583 cm
kostanj 366 cm
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IZMERI PREMER KROŠNJE PLATANE, TAKO DA SE POSTAVIŠ 
POD KROŠNJO DREVESA NA ROB OBODA IN KORAKAŠ MIMO DEBLA 
NA NASPROTNI ROB. KOLIKO KORAKOV SI PREŠTEL? PREDSTAVLJAJ 
SI, DA DREVO TUDI POD ZEMLJO S SVOJIMI KORENINAMI SEGA TAKO 
DALEČ KOT NJEGOVA KROŠNJA V ZRAKU!
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