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V edenskem vrtu je rastlo drevo spoznanja, življenja, ki je po bibličnem 
zapisu »krivo« za razvoj človeštva. Skozi ves vek je človeka spremljalo, 
ga grelo in mu omogočalo preživetje.
Danes, v dobi visokih tehnologij in napredka, ima gozd, posamezno drevo 
v človeku, ki mu je mar za obstoj življenja, velik pomen. Drevje, in na sploh 
vse rastlinje, s fotosintezo ob pomoči sonca, vode in ogljikovega dioksida 
za svoj obstoj prideluje hrano. Stranski produkt je kisik, prepotreben za 
življenje na Zemlji. 
Posamezno drevo – njegov življenjski ciklus – je praktični prikaz 
zelenega krožnega gospodarstva, kar je cilj sodobne napredne družbe. 
Več ko bo dreves, lepih parkovnih nasaditev, gozdov, kvalitetnejše in bolj 
zdravo bomo živeli. Objemimo kdaj, še bolje vsak dan, drevo in se mu 
zahvalimo za njegov dar. S svojo senzibilnostjo bomo občutili pretok 
energije in moč drevesa. 
Vsako drevo ima tudi simbolni pomen: hrast za moč in hrabrost, jelka 
za poštenje in upanje. Lipa, slovensko drevo, vsajena sredi vasi ob 
kamniti mizi, je pod svojo krošnjo in omamnih vonjavah cvetja, pomirjala 
in dajala modrost očancem pri pomembnih odločitvah. V Logatcu 
imamo znamenit Napoleonov drevored. Na dan sprejetja Deklaracije o 
neodvisnosti Slovenije in Temeljne ustavne listine o samostojnosti, smo 
skupaj z g. Antonom Antičevičem pred Narodnim domom posadili dve 
lipi v spomin na našo novo državo na sončni strani Alp, več stoletni sen 
naših prednikov.
V tej knjigi boste spoznali znamenitejša drevesa naših krajev. Hvala 
ustvarjalcem za njihove opise in zgodbe, ki nam jih pripovedujejo. Mi, 
spoštovane in spoštovani, pa pri prebiranju morda le začutimo, da smo 
del narave, da nam je dana v upravljanje in v varstvo in da moramo tako 
prepustiti našim zanamcem. Drevo, hvala ti, da nam skušaš »povedati«, 
kaj je modrost življenja.

Berto Menard, 
župan občine Logatec

DREVO
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Drevesa so med največjimi bitji na našem planetu. So vez med nebom 
in zemljo, predvsem pa tudi vez med generacijami. Drevesa, o katerih 
pišemo, so svojo rast pričela v časih, ko nas še ni bilo, v časih, ki se 
jih morda ne spomnijo niti naši dedki in babice. Pričajo o zgodovini, pa 
čeprav jih večinoma ne slišimo ali ne razumemo. 

Gozd je prvobiten ekosistem teh krajev in če vanj ljudje ne bi posegali, 
bi prekrival večino površja, razen nekaterih goličav, rek in jezer. Tudi zato 
se nam zdijo drevesa nekaj povsem običajnega, tako običajnega, da jih 
včasih kar prezremo. Ljudje so jih skozi stoletja spoznavali in prepoznali 
njihove različne vloge v prostoru in tudi uporabno vrednost. Za les so 
sadili smreke in javorje ter kasneje duglazije, za čaj so nabirali lipove 
cvetove, špile za klobase so izdelovali iz maklenovega lesa … Pa vendar 
vemo, da drevesa dajejo še mnogo več. Med drugim v njih in na njihovem 
rastišču najdejo dom raznoliki organizmi – ptice, žuželke, glodavci, pa 
tudi lišaji, glive in še mnogi drugi. Številnih živalskih in rastlinskih vrst 
brez dreves ne bi bilo. Drevesa živijo v skupnostih, podobno kot mi, a 
tudi drugače. Pri rasti se podpirajo, si izmenjujejo hranila, novejše 
raziskave pravijo, da se med seboj opozarjajo v primeru nevarnosti. Kdo 
ve, kakšne modrosti skrivajo v sebi, ki jih še nismo odkrili. Modrosti, ki so 
jih nakopičila v dolgih stoletjih, tisočletne modrosti teh krajev.

V občini Logatec je veliko izjemnih dreves. Ta pričajo o tem, da večji del 
območja že dolgo prekriva gozd, pa tudi, da so se tukaj že davno naselili 
ljudje, ki so drevesa sadili ob hišah, na razpotjih, vrhovih gričev ali na 
sveta mesta. Posadili so jih v davni preteklosti, drevesa so zrasla, mi 
pa lahko danes uživamo v njihovi lepoti in darovih. Predstavniki lokalne 
skupnosti so že pred desetletji spoznali, da so ta drevesa pomembna.  

ZGODBE DREVES, 
KI NISO LE ZA LES

Tina Trampuš, 
naravovarstvenica in 

krajinska arhitektka

Da so naravna in prostorska, pa tudi kulturna vrednota, zato so jih 
zavarovali z občinskim odlokom. A kot pogostokrat velja, da “papir 
vse prenese”, to za ohranitev dreves še ni dovolj. Tudi zaradi tega je 
nastala ta knjižica, da nas spomni na izjemna bitja, ki živijo med nami. 
Ob zbiranju gradiva in med obiskovanjem dreves smo spoznali, da gre 
v občini Logatec precej bolje tistim izjemnim drevesom, ki rastejo v 
gozdnem prostoru, medtem ko so številna drevesa v naseljih ali njihovi 
okolici prizadeta zaradi gradnje, različnih posegov ali nepravilne nege. 
Ko živimo v stiku s svojim okoljem in drevesi, ter se zavedamo njihovega 
raznolikega pomena, si želimo, da bi vsi ravnali spoštljivo do vrednot, ki 
nas obdajajo. In ne le pri vrednotenju, tudi na področju pravilne nege in 
ohranjanja, je treba dvigniti zavest, če želimo, da bodo ta drevesa most 
do prihodnjih generacij.

Spoznavanje izjemnih vrednosti in lepot domačih krajev se nikoli ne 
konča. In tako bo morda pozornega domačina ob ponovnem sprehodu v 
gozd ali oddaljeno vas, kdaj poklicalo drevo, ki ga dotlej ni opazil. Kdo ve, 
koliko izjemnih dreves se še skriva naokoli? Dokler se bomo sprehajali 
po travnikih in poljih, še posebej pa po gozdovih, obstaja možnost, da 
še kakšnega odkrijemo, prepoznamo njegovo vrednost ter ga zaradi 
njegovih dimenzij ali posebnosti vpišemo v register naravnih vrednot. Z 
namenom, da bi ga še bolj cenili, ga ohranili ter mu omogočili dostojno 
življenje v sožitju z okolico in ljudmi.
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Drevesna naravna vrednota je drevo ali skupina dreves, ki zaradi izjemnih 
lastnosti izstopajo od dreves v okolici ter vključuje tudi rastišče teh 
dreves.
 
Z namenom poenotenega vrednotenja dreves in določitve drevesnih 
naravnih vrednot je Zavod RS za varstvo narave v skladu z Zakonom o 
ohranjanju narave pripravil seznam mejnih obsegov debel, ki omogoča 
vrednotenje po kriteriju izjemnosti za vsa drevesa v Sloveniji. Mejni 
obseg debla, ki se meri v prsni višini, je določen za posamezno drevesno 
vrsto in znaša med drugim: 200 cm za maklen, 350 cm za duglazijo, 
375 cm za navadno bukev in navadno smreko ter 500 cm za lipo in 
lipovec. Pri izjemnosti ocenjujemo tudi višino dreves ter morebitne 
posebnosti krošnje (kot so na primer mutanti). Poleg kriterija izjemnosti 
se uporabljajo še drugi: ekosistemski pomen (drevo sredi polj v določeni 
oddaljenosti od druge visoke vegetacije, habitat živalskih vrst ipd.), 
pričevalni pomen (spominsko, vaško, hišno drevo) ter znanstveno-
raziskovalni pomen (drevo navedeno v izvirnem znanstvenem članku ali 
strokovni literaturi, drevo, ki je predmet pogostih raziskav ipd.). 

Vrednost dreves je večplastna in velikost ni edina, ki šteje. Raznolikost 
kriterijev je omogočila, da so bila v občini Logatec za naravne vrednote 
določena tudi nekatera stara drevesa, ki še ne dosegajo izjemnega 
obsega debla ali višine, a so vredna zavarovanja in ohranjanja. Namero 
ohranjanja je pred tridesetimi leti potrdila tudi lokalna skupnost s 
sprejetjem odloka o zavarovanju, s čimer so naravne vrednote pridobile 
še status naravnega spomenika.

O VREDNOTENJU DREVES izjemen obseg debla

izjemna višina

izjemen habitus

pričevalni pomen

ekosistemski pomen

RAZLAGA KRATIC IN 
KRITERIJI VREDNOTENJA 
DREVESNIH NARAVNIH 
VREDNOT

Izmere obsegov drevesnih debel so povzete po evidenci Zavoda RS 
za varstvo narave, razen za drevesi št.13 in 24, katerih obsega sta bila 
izmerjena ob ogledu l. 2020. Podatki za Logaško smreko so povzeti 
iz članka, objavljenega v Notranjsko Primorskih novicah (28. 6. 2019), 
vse višine dreves so povzete po diplomskem delu Drevesne naravne 
vrednote v občini Logatec (Kermavnar, 2012).

Drevesa, ki so posebej zavarovana, so naravni spomeniki v skladu z 
Odlokom o razglasitvi naravne znamenitosti, Ur. l. SRS št. 3/90, Ur. l. RS 
št. 36/93, Logaške novice 6/11.
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1. Lipa pod Sekirico
2. Lipa pri Martinj hribu v Logatcu
3. Lipa pri cerkvi sv. Križa na Taboru
4. Lipa na Čevici v Logatcu
5. Maklen na Planinskem polju
6. Lipa pri kamnolomu v Zapolju
7. Lipa pri Turku v Žibršah
8. Lipa v Lošcu
9. Lipa na Veharšah
10. Lipe pri domačiji Petrč na Vrhu sv. Treh Kraljev
11. Lipovec na Rabarju
12. Lipa pri Slabetu 
13. Češnja pri domačiji Turk na Petkovcu

14. Duglazije pri lovski koči v Rovtah
15. Cipresasta smreka na Hlevišah
16. Smreka pod domačijo Turk na Petkovcu
17. Kačja smreka pred Bazinovo dolino
18. Bukev pod Oblim vrhom
19. Jelka na Ravniku
20. Duglazije pod Gradiščem
21. Duglaziji pri Grčarevcu
22. Gorski javor v Numarah
23. Logaška smreka na Hrušici
24. Lipa pod domačijo Turk na Petkovcu     

NA TRAVNIKIH IN POLJIH

V GOZDU
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Rovte

Hotedršica

Kalce

Laze
kartografska osnova: Geodetska uprava RS



NA TRAVNIKIH IN POLJIH

[celotna vsebina je na voljo le v tiskani obliki]




