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Arboristika 

je veda, o gojenju dreves, ki temelji na poznavanju drevesne 
biologije (Shigo 1991).

Drevesa so največji, najbolj masivni in najdalj živeči organizmi na svetu.



Arborist

je strokovnjak za drevesa in druge lesne rastline praviloma v 
urbanem okolju. 

Arborist svetovalec
Arborist – Drevesni kontrolor
Arborist obžagovalec = Negovalec dreves na višini 

- plezalec
- obžagovalec s pomočjo dvižne košare

Arborist – Delavec na tleh



Arborist svetovalec

- spremlja stanja dreves, bolezni in 
škodljivcev, abiotskih dejavnikov,…

- pripravlja arboristična strokovna 
mnenja in arboristične načrte, 

- izvaja podrobne arboristične 
preglede z različnimi pripomočki in 
inštrumenti

- izvaja nadzor na gradbiščih…

Slike: Arhiv Tisa d.o.o.



Arborist svetovalec
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- spremlja stanja dreves, bolezni in 
škodljivcev, abiotskih dejavnikov,…

- pripravlja arboristična strokovna 
mnenja in arboristične načrte, 

- izvaja podrobne arboristične 
preglede z različnimi pripomočki in 
inštrumenti

- Izvaja nadzor na gradbiščih… daje 
navodila za zaščito dreves na 
gradbiščih

Slike: Arhiv Tisa d.o.o.



Arborist svetovalec

- spremlja stanja dreves, bolezni in 
škodljivcev, abiotskih dejavnikov,…

- pripravlja arboristična strokovna 
mnenja in arboristične načrte, 

- izvaja podrobne arboristične 
preglede z različnimi pripomočki in 
inštrumenti

- Izvaja nadzor na gradbiščih… daje 
navodila za zaščito dreves na 
gradbiščih

Območje drevesnih korenin, ki ga moramo 
varovati, je precej širše od drevesne krošnje.



Arborist – drevesni kontrolor

- pregleduje mestna drevesa 

- predlaga ukrepe in ugotovitve beleži v drevesni kataster

- naroča izvedbo del in izvaja strokovni nadzor nad izvajalci

Vir slik: SDMS - VOKA SNAGA, MOL

http://www.ene-

umwelt.de/Baumkontrolle-nach-

VTAFLL.17.html



Arborist obžagovalec = Negovalec dreves na višini

- izvaja nego drevesne krošnje z upoštevanjem pravil arboristične stroke

- izvaja posek dreves (AVT – arboristične vrvne tehnike, dvižna košara)

- izvede zaporo delovišča in varno izvaja delo na višini

- izvaja različne tehnične rešitve za ohranitev dreves po navodilih arborista 
svetovalca ali drevesnega kontrolorja

- pozna tehnike reševanja ranjenca z drevesa

- sadi drevesa

- je imetnik licenc za varno delo na višini in o znanju o negi dreves
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- Etični kodeks mednarodne arboristične zveze ISA

- Standardi: SIST DIN 18920 in 18916

- Občinski pravilniki in smernice (MOMb, MOL,…)

- Evropska navodila za obžagovanje dreves

- Arboristična literatura, ki jo je izdala ISA + Best Management 
Practices

Certificiran arborist – strokovna nega in etični kodeks



Strokovna nega dreves je odgovornost izvajalca v tesni 
povezanosti z naročnikom

??
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NEVARNO 

POHABLJENO



??

Strokovna nega dreves je odgovornost izvajalca v tesni 
povezanosti z naročnikom



Strokovna nega dreves je odgovornost izvajalca v tesni 
povezavi z naročnikom

Vsako obrezovanje poškoduje 
drevo. Večje veje odrežemo, 
večje bodo poškodbe.

DREVO POŠKODB NE CELI !
Lahko jih le preraste.

http://www.crownrootandsoil.com/?p=160 https://washingtondnr.files.wordpress.com/2011/01/topping-dissection.jpg



• Izbira drevesne vrste 

• IZBIRA KVALITETNE SADIKE

• Izbira mesta zasaditve

Saditev dreves zahteva skrbno načrtovanje, poznavanja 
drevesnih vrst in prostora

• Priprava rastišča

• Pravilna zasaditev

• Redna in pravilna nega

Slike: Ed Gilman



• Izbira drevesne vrste 

• IZBIRA KVALITETNE SADIKE

• Izbira mesta zasaditve

Saditev dreves zahteva skrbno načrtovanje, poznavanje 
drevesnih vrst in lokacije sajenja

• Priprava rastišča

• Pravilna zasaditev

• Redna in pravilna nega

Slike: Ed Gilman!



Tak odlom bi lahko preprečili s škarjicami, ko je bilo drevo še mlado



Vir: The Morton Arboretum

• Globina korenin : Višina drevesa

• Širina korenin : Širina krošnje

Razmerja med drevesnimi deli:

KORENINE – največkrat spregledan in najpomembnejši del drevesa !



Vir: The Morton Arboretum

• Globina korenin : Višina krošnje

• Širina korenin : Širina krošnje

Razmerja med drevesnimi deli:

KORENINE – največkrat spregledan in najpomembnejši del drevesa !

- Korenin ne režemo
- Korenin ne zasipamo
- Nivoja tal ne nižamo

- SIST DIN 18920:2019
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• je redno, malo intenzivno

• spoštuje naravne obrambne mehanizme drevesa

• ga malo poškoduje 

• spoštuje obliko in lepoto drevesa

• spoštuje dostojanstvo drevesa

• uniči naravne obrambne mehanizme drevesa 

• uniči obliko in lepoto drevesa

• ga močno poškoduje

• dolgoročno je dražje, krajša življenjsko dobo drevesu

• uniči dostojanstvo drevesa

Pravilno obrezovanje               Nepravilno obrezovanje



Nestrokovna izvedba 

Lipa je bila 
skrajšana 

30 let 
prepozno 
oz. izbira 
drevesne 

vrste ni bila 
ustrezna 
glede na 

pričakovanj
a lastnika.

Vsak, ki zna uporabljati dvižno 
košaro in motorno žago, ni 
nujno da zna izvajati tudi 

pravilno nego dreves.



Obglavljanje dreves ni dopustno !

Nestrokovna izvedba 



Strokovna nega dreves je odgovornost izvajalca v tesni 
povezavi z naročnikom

Vsako obrezovanje poškoduje 
drevo. Večje veje odrežemo, 
večje bodo poškodbe.

DREVO POŠKODB NE CELI !
Lahko jih le preraste.

http://www.crownrootandsoil.com/?p=160 https://washingtondnr.files.wordpress.com/2011/01/topping-dissection.jpg



Bomo pa zasadili novo drevo !

Bo novo zasajeno drevo 
enakovredno zamenjalo staro v 
opravljanju vseh vlog, ki jih 
opravljajo stara drevesa v mestih ?

Novo – staro ?



Eno 
nadomestno 

drevo ni 
enakovredno 

enemu 
odstranjenemu 

odraslemu 
drevesu !



Hvala

Drevesa so dragocena

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

ISA Tree Risk Assessment Qualified (2014 – 2019)

lena.marion@tisa.si

Tisa d.o.o., Cesta v Prod 84, Ljubljana

• www.tisa.si

• www.isa-arbor.com

• www.eac-arboriculture.com/eac-intro.aspx

• https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Drevesa-
Protokol5.pdf

• https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Drevesa-
Smernice4.pdf

• https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=33612

Najboljši čas za zasaditev drevesa je 
bil pred 20 leti, drugi najboljši je 
danes. (Kitajski pregovor)

http://www.tisa.si/
http://www.isa-arbor.com/
http://www.eac-arboriculture.com/eac-intro.aspx
https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Drevesa-Protokol5.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Drevesa-Smernice4.pdf
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=33612

