
Jeseni 2020 smo vas prosili, da nam 
posredujete zgodbe dreves, ki vas 
navdihujejo. 

Zbrali smo jih, vsaka na svoj način 
pripoveduje o našem odnosu do 
mestnih dreves in prispeva k v 
razumevanju njihovega pomena za 
ljudi in okolje v mestih.

Vabljeni k branju! 

Zgodbe dreves



O kaki drevesu, ki je preživelo atomsko bombo na Nagasaki

Kaki drevo smo posadili 2005 v Mestnem muzeju Ljubljana v okviru projekta Revive time Kaki Tree Project: umetniki Tatsuo Miyajima, 
zdravilec za drevesa dr Ebinuma, umetnica Rene Rusjan in Nada Kirn Špolar v imenu Združenja mladih, staršev in otrok Sezam.

Moderna zgodovina si je za meritev, kako dobra je bila kakšna civilizacija, izmislila različna merila. Na podlagi teh meril so razvili tudi 
razpoznavna znamenja teh civilizacij. Običaj je, da te civilizacije radi prikazujejo kot en sam veličasten  razvoj, kot en sam neprekinjeni 
napredek. Toda, ali je temu res tako? Razvoj in napredek sta šla naprej. Na drugi strani pa tudi razvoj surovosti, ropanja, pobijanje, 
teptanje dostojanstva premaganih, je še naprej in dosegal čedalje mračnejša stanja. Tako moramo videti naš razvoj tudi s te plati. Ne 
samo veličastno lepoto in očarljivost, temveč tudi neznosno grozo in mračnjaštvo. In ni ga boljšega znamenja, in strašnejšega dokaza 
za ta  drugi obraz razvoja človeštva, kot je eksplozija atomskih bomb nad Hirošimo in Nagasakijem. Ko se je vse zgodilo v trenutku, 
porušilo naenkrat, raztopilo v tisočinki sekunde, umrlo tako hitro, da se še krikov ne slišalo. Vsi desettisoči, ki so umrli, so umrli na 
način, da za njimi ni nobenih sledi. Ne samo, da so umrli, celo spremenili so agregatno stanje, kot da so nekakšni plini, kovine, ali pa 
preproste kemične spojine. Edini spomin na njihovo eksistenco so vžgane sence njihovih teles na stenah železobetonskih zgradb in
zidov.  O tem pričajo fotografije. Ljudje iz Hirošime in iz Ngasakija to vedo. Živali in rastline prav tako. To ve še posebej dobro naš mali 
kaki, ki smo ga posadili v Mestnem muzeju Ljubljana. On ve, ker ima  vso grozo zapisano v svojo genetsko zasnovo.

Takšna rastlina je stala usodnega 9. avgusta 1945 ob 11,02 min dopoldne, na 
območju mesta Nagasaki. Stala in nič slutila.

Namesto blage toplote avgustovskega jutra – 7000 C vročine - več kot na površini 
Sonca. Namesto sile plodov, ki so pritiskale na nežne veje, vihar, ki je uničil vse 
zgradbe, tudi tiste iz železobetona. In potem še nevidni, grozljivi tok atomskih 
delcev, ki je usodno načel vsako biokemično strukturo, ki jo je našel na svoji poti. 
V radiusu 1 km, kjer je stal kaki, je bilo vse,  kar je živega uničeno, sežgano ali 
izparjeno. Notranje izmaličeno zaradi radiacije.

In glej čudo. Prav ta nežni kaki, prav ta občutljiva rastlina je preživela. Preživela s 
pomočjo čarobne roke Dr. Ebinume, zdravilca dreves.

Do trenutka, ko je dr.Ebinume ozdravil in skupaj z umetnikom Tatsuo Miyajimo in 
reproduciral sadike tega konkretnega kakija, ki je preživel to grozo, tam, kjer ni 
preživel nihče. In sedaj imamo zapis, zapis našega časa o tem trenutku. Tu je med 
vami. Vsakič, ko boste pogledali ta kaki, se morate zavedati, da nosi zapis 
trenutka, ko je bil ves človeški razvoj postavljen pod vprašaj.

Toda nekdo je vseeno preživel in zabeležil. Kaki v Nagasakiju je preživel in 
zabeležil. On ve. On pozna ta drobec časa in pozna vse, kar je tisti čas napolnilo. In 
ker to pozna, lahko tudi pove. In tu je, da se lahko o tem z njim pogovarjamo. 

Še vedno raste v Mestnem muzeju Ljubljana, je sicer zelo majhen, nima plodov, 
vendar že 15 let živi.



Divji kostanj ob Celovški cesti je ujet med vso prometno infrastrukturo. Še dobro, da 

ima ob sebi vodnjak in klop.



Dob s Kopitarjeve

Res mi je dobro in prav fino se mi zdi, da rastem sredi ceste. 

Prav ste slišali! Ko so po drugi vojni urejali Maribor, so na 

sredini Kopitarjeve ceste, med dvema nasprotnima voznima 

pasovoma tik pred križiščem, pustili prostor zame in za 

majhno zelenico na kateri rastem.

Si lahko predstavljate, kakšno srečo sem imel! Pravijo, da je 

za to zaslužen arhitekt Ljubo Humek. Bil je izjemen človek, že 

štiri leta po koncu vojne je začrtal vodilne regulacijske poteze 

za obnovo in razvoj mesta. Maribor je po njegovi zaslugi 

postal mesto drevoredov in parkov. Mesto je obogatil z več 

zelenimi potezami in z drevoredno promenado dopolnil tudi 

Mestni in Magdalenski park.

V življenju sem imel veliko sreče, preživel sem tudi bombne 

napade. Načrtovalci mestnega razvoja so prepoznali mojo 

vrednost in lepoto ter me pustili rasti sredi ceste. Tu vsi 

pazijo name; vozniki se ves čas spoštljivo vozijo mimo mene 

in moje male zelenice, mestne parkovne službe pa me skrbno 

negujejo.

In veste kaj, tudi dobro družbo imam. Maribor se lahko 

pohvali s številnimi res lepimi odraslimi hrastovimi drevesi in 

če sodimo po moji zgodbi, med slovenskimi mesti izstopa tudi 

s svojo tradicionalno dobro prakso skrbi za mestna drevesa.



Ginko, kitajski živi fosil 

Včasih so mesto jeseni sončno rumeno obarvale platane, 
sofore, gledičije in tudi pajeseni. Danes žarijo v sivi mestni 
vsakdan tudi ginko, tulipanovci in ambrovci.

Nove vrste dreves so odziv na različne trende in na nove 
razmere in potrebe mestnega okolja. Ginko ljudje radi sadijo 
zaradi njegove izjemnosti, čudovite rumene krošnje, posebne 
oblike listov, rodovnika in dolgoživosti. Nekateri pa tudi iz 
želje po ohranjanju te izjemne in ogrožene vrste dreves. 

Ginko (Gingko biloba) je edina še živeča vrsta zelo starega 
drevesnega rodu. Najstarejši najdeni fosili ginka so stari 270 
milijonov let. 

Najbolj znan ginko v Ljubljani je žensko drevo od osnovni šoli 
Majde Vrhovnik. Ginko je dvodomna rastlina in žensko drevo 
je jeseni polno drobnih porcelanasto rumenih sadežev, ki 
med propadanjem na tleh res neprijetno zaudarjajo. Drugače 
pa je opazovanje ginkov jeseni velika atrakcija in nekateri 
menijo, da bi lahko imeli v mesu zemljevid ginkov, ki bi 
ljubitelja vodil od prizorišča do prizorišča. Lepo je drevo na 
vogalu Erjavčeve in Prešernove, pa tisto ob Tomšičevi v 
Valvasorjevem parku, in ono v Foersterjevem vrtu in …pri 
sosedi na vrtu in tu je tudi drevored ginkov na Janežičevi 
ulici.



Drevo na Golavcu

Živimo ob Golavcu in moja mami se že leta in leta vsak dan sprehaja po 'našem' gozdu. Moja 

mami po poklicu pomaga drugim ljudem, in tudi če ima še tako naporen dan, pride iz gozda 

vedno pomirjena in napolnjena z energijo in pripravljena, da naslednji dan spet pomaga 

spremeniti svet na boljše. Velikokrat mi je govorila o nekem čudovitem drevesu, ki je prav 

njeno. Nekdo je že leta nazaj vrezal svoje začetnice v to drevo, ki so se ujemale z začetnicami 

moje mami. 

Vedno sem si predstavljala, kako ga hodi obiskovati, kako ga kdaj poboža, ko gre mimo njega, 

ali pa se usede na mehka tla ob njem in mu govori o bolečinah svojih strank. Nekoč pa je iz 

gozda prišla čisto pobita, in mi povedala, da njenega drevesa ni več, ker so ga posekali za 

sečnjo. Mislim, da je za njim žalovala tako, kot da bi izgubila nekaj zelo ljubljenega, in še zdaj 

mi je žal tega drevesa, ki ji je nudilo toliko opore.



Skrivnostno lepo drevo z Vodnikove 

Bukev z Vodnikove zaradi velike in posebne oblike pozna res veliko prebivalcev Ljubljane. Vsi, ne smo njeni bližnji sosedje, 
jo z zanimanjem občudujejo. To ni presenetljivo, saj je bila vzgojena za to, da bi pritegovala pozornost.

Povešava bukev (Fagus sylvatica 'Pendula') z Vodnikove je eno od mestnih dreves, ki jih je težko spregledati. V ulični 
prostor se njene veje raztezajo iz predvrta lepo urejene vile. Poveša rast ni naravna značilnost bukev. Povešave sorte 
(kultivarji) dreves so posebej vzgojene zato, da je rast drevesa preusmerjena proti tlom ali vstran. Naravna podoba 
(habitus) krošnje je načrtno spremenjena. Tak način vzgoje rastlin je bil v preteklosti precej popularen. Z vzgojo smo dobili 
drevesa s povešavimi 'Pendula‘, kroglastimi ('Globosum') in stebrastimi ('Fstigiata') krošnjami. Kultura vzgoje rastlinskih 
sort s posebnimi značilnostmi je stara kot kultura urejanja vrtov. Povešave vrste so včasih veljale za posebno dragocene in 
na sprehodimo po mestu lahko opazimo, da so krasile predvrtove mnogih meščanskih vil. Predvrt velja za ogledalo lastnika 
in ureditve se trudijo narediti dober vtis na mimoidoče. 

Povešava bukev z Vodnikove je letos v Ljubljani kandidatka za 
drevo leta. Mestna občina je preteklo leto s pomočjo 
prebivalcev in strokovne komisije prvič izbrala mestno drevo 
leta. To je postala mogočna platana s križišča Streliške in 
Strossmayerjeve ulice. Povešava bukev z Vodnikove ima lepe 
možnosti, da se ji pridruži in postane drevo leta 2020.  Zelo 
postavna, zdrava in daleč naokoli opazna je, očitno že dolga 
leta zelo dobro skrbijo zanjo. 

Drevo leta je akcija Mestne občine Ljubljana s katero ta 
spodbuja meščane k opazovanju mestnih dreves in jih 
ozavešča o pomenu dreves za kakovost bivanja in metnega 
okolja. Mestna občina Ljubljana izvaja akcijo v okviru 
prizadevanj za skrb za mestna drevesa in naziva Mesto dreves, 
ki ji pripada kot članici mednarodne skupnosti Drevesnih mest 
(Tree cities of the World), ki deluje pod okriljem Fundacije 
Arbor Day in Organizacije združenih narodov za prehrano in 
kmetijstvo (FAO).



Kot hiša velik kostanj pri Drami

Drevo spremeni mesto v lepo, zanimivo, zdravo, 

dobrodejno in dragoceno okolje, vredno pogleda, obiska, 

postanka in ustalitve.

Divji kostanj ob Ljubljanski Drami je eden lepših v mestu, 

nihče ga ni nestrokovno obrezal in nič ga ne ovira pri 

rasti, njegova krošnja je šolsko prepoznavne značilne 

oblike. Družbo mu na malem stranskem trgu ob vhodu v 

gledališče, kjer spravljajo kolesa igralci in drugo 

gledališko osebje, kjer se je včasih hodilo v hišni bife, 

zdaj pa se hodi po gledališke karte, delajo breze in 

stebrasti hrasti. 

Vse skupaj, drevesa s spomenikom, mehko zaobljenimi 

robniki, ki obrobljajo zelenico ustvarja tam enega od 

dragocenih manjših mestnih ambientov in govori o 

pomenu oblikovanja mesta in o vlogi dreves v oblikovanju 

in v podobi mesta. Govori o mestnih drevesih in 

kompleksnosti gradnje mesta, kakovosti bivanja in 

kulturni vrednosti mesta.



Oreh za blokom 

Orehi, jablane, ringloji, sadjarske breskve in tudi slive 

rastejo za marsikakšnim blokom v ljubljanskih soseskah. 

Pred vhodi so urejene zelenice, okrasna drevesa in klopi, 

zelenice za bloki pa so si ljudje uredili bolj po domače. 

Ko so se preselili v nova stanovanja, so bile zelenice za 

bloki prazne. Počasi so si iz svojih krajev prinesli različne 

sadike, ki so zbujale spomine na dom in v mestu 

ustvarjale domače vzdušje. Orehov je bilo dovolj, da so 

jih lahko nabrali in narezali v žganico, včasih pa tudi za 

kakšno malico in celo potico.  

Sadno drevje v soseski zadnje čase sameva, novi 

prebivalci kot da ne razumejo, da lahko sadeže poberejo, 

puščajo češnje in ringlo pticam, jabolka gnijejo pod 

krošnjami. 

Tradicija sajenja skupnih sadnih dreves je stara, 

povezana z borbo proti lakoti. Danes ljudje ne vedo zares 

kako ravnati z javnim ali skupnim sadjem. V nekaterih 

mestih so zato skupaj s prebivalci ustvarili zemljevide 

skupnega sadnega drevja in tako ponovno spodbudili 

zanimanje za sadeže. 



Rdeča dama

Moj dom je že dolga leta Mariborski mestni park. Sem 

eno izmed mogočnih dreves v parku. Sprehajalci me 

občudujejo, saj sem od pomladi do jeseni oddeta v temno 

rdeče odtenke. Zato mi pravijo rdečelistna bukev. Imam 

razkošno krošnjo, v senci katere poletne dneve preživi 

marsikateri zaljubljeni par ali družina s frizbijem. Visoko 

med mojimi vejami si zavetje najdejo ptice, žuželke in 

veveričke. 

Včasih lahko prisluhnem glasbi kitare mladeniča, ki 

najde udobje na mojih velikih koreninah. Zadnjič si je v 

blatu, ki se ustvari med mojimi koreninami, fantek 

naredil "čokoladno tovarno". Nabrane veje in palčke je 

pomakal v blato in jih kot "čokoladne lizike" ponujal svoji 

sestri. Ah, ta otroška domišljija! Veliko otrok na mojih 

koreninah najde svoje igrišče in prav vsak med njimi 

pazi, da me med igro ne poškodujejo.

Res je, nikoli mi ni dolgčas! Okoli sebe imam tudi veliko 

prijetnih sosed, ki tudi štejejo svoja leta. Pravijo, da v 

mariborskem mestnem parku stoji okoli 100 različnih 

vrst dreves, katera prihajajo iz celega sveta. Ponosna 

sem, da sem lahko del tako velike in pisane družine!



Platane s Streliške

Platane na Streliški ulici so zame najlepša drevesa v 

Ljubljani. So ogromne in mogočne, in okoli ene od njih 

je še vedno viden betonski lonec, ki ga je že leta nazaj 

razbila in prerasla. Ta s koreninami platane preraščen 

betonski lonec zame predstavlja upanje, da ima 

narava še moč ohraniti samo sebe v človeškem svetu. 

Že celo življenje gledam te platane na Streliški ulici in 

vsakič, ko grem mimo v njih v mesto, sem hvaležna, 

da so še zmeraj tam. Stisne me, ko pomislim, da se bo 

nekoč nek uradnik odločil, da so prevelike za mestno 

jedro, da so bolj pomembni ravni pločniki brez 

korenin, ki kukajo ven ob robovih, ali pa da je preveč 

naporno vsako jesen pometati vse tisto odpadajoče 

listje. Upam, da nam pustijo tiste platane. Res.



Gledičija pred našim blokom 

Poletje je in tako močno piha, da je babico zgoraj za oknom kar 
malo strah. Moje veje nihajo, ko  v divjem plesu z vetrom lovijo 
ravnotežje. Mestna arboristka je babici povedala, da ji ni treba 
preveč skrbeti. S premikanjem se moje telo krepi in po vsakem 
neurju so moje deblo in veje še bolj trdni. Včasih veter odlomi 
kakšno vejo ampak, ker me skrbno opazujejo in pravilno skrbijo 
zame, je življenje z mano kar varno. Zdrava in močna gledičevka 
sem. 

Na zelenico pred blok so me posadili, ko so urejali ulico. Takrat 
so ob ulici posadili več gledičevk. Nekdo je sklenil, da bo moja 
ulica drugačna od drugih v mestu. Posamezne gledičevke so 
posadili ob fasadah in uvozih na stranske ulice. Niso nas posadili 
v drevored, skrbno so nam izbrali prostor tako, da dopolnjujemo 
stavbne nize in soustvarjamo zanimivo in prijazno vzdušje ulice 
in predprostora stavb. Babica pa, ki jo skrbi za moje veje, me 
opazuje skozi okno visoko v četrtem nadstropju. 

Moji lastniki so babica in drugi stanovalci bloka, radi me imajo in 
ponosni so name. Radi imajo prostor pod krošnjo ob vhodu, všeč 
jim je kako se razraščam pred okni in krasim ulico. Večina se je v 
blok preselila, ko sem že rasla pred vhodom. Poleg mojega bloka 
stoji še en enak blok in tudi tam je včasih rasla gledičija. Menda so 
jo posekali, ker je en fant po njenih vejah čisto preveč od blizu eno 
punco hodil gledat. Ampak moji lastniki želijo, da rastem še naprej. 
Vejo, kakšna dragocenost so velika stara drevesa za mesto in kako 
malo možnosti je, da bi danes posajeno novo drevo dočakalo 
podobno velikost in starost kot jaz. 

Lastniki mestnih dreves v glavnem nimajo dovolj strokovnega znanja o ravnanju z drevesi, zato zaupajo delo drugim. Moja 
arboristka pravi, da je za delo z mestnim drevjem potrebno posebno strokovno znanje, za zagotavljanje varnosti pa je 
predvsem potrebno tudi redno spremljanje stanja in vodenje evidence o stanju. Ko je ona končala fakulteto, se je njeno 
usposabljanje za delo z mestnim drevjem šele dobro začelo. Svojo licenco (mednarodno veljavno potrdilo o 
usposobljenosti za delo mestnim drevjem) mora tudi redno obnavljati, dolžna je spremljati razvoj stroke in nadgrajevati 
svoje izkušnje in znanje. Vsa drevesa nimajo te sreče, da bi za njih skrbeli arboristi.



V Celju že leta izginjajo stara drevesa iz mestnega jedra, parkov in obrobja mesta. Tako kot povsod 

po slovenskih mestih in slovenskih gozdovih. 

Celje je eno izmed s preteklo zgodovino onesnaženih mest, zato je obstoj starih dreves pomemben.

Učenje o pomembnosti dreves v mestu, o zdravljenju dreves in vrednotah, ki jih ljudje z drevesi 

pridobivamo je potrebno tako v teoriji kot v praksi, zato vas prosim, da razmislite o ideji Drevesnega 

parka blizu Celja, področju opustele drevesnice, sedaj površine, kjer se okrasna drevesa stara več 

kot trideset let, prepletajo z avtohtonimi drevesi. S prvim oktobrom bodo tu zgradili protipoplavni 

nasip, ki bo bojda ščitil naselje na Špici in novo načrtovane vila bloke na poplavnem območju reke 

Savinje.

Skupaj s celjsko javnostjo se trudimo ohraniti površine, kjer domujejo najlepša dreves, hkrati z 

ohranitvijo več kot sto let starih steklenih rastlinjakov. 

V bližini Drevesnega parka stoji Kristinin dvorec, ki ga obkrožajo zaščitene medloške platane, ena 

izmed njih je najvišja platana v Evropi.



Drevesa na Ptuju

»Vsaka dobra misel, lepa beseda, ljubeče dejanje, so drobna 
semena, ki zrastejo v mogočna drevesa.«

Moj način življenja je sobivanje z naravo. Že od otroštva.

Verjetno zato, ker sem rojena v domačem okolju, kjer je narava bila 
prvinska in pristna, starša pa zagovornika življenja v naravi.

To me je »zaznamovalo« z naravno miselnostjo in poslanstvom, ki 
sem ga opravljala.

Kako bi drugače lahko, kot  pedagoška delavka, ki je otroke vodila 
skozi travnike, njive, kolovoze v gozdove. 

Branje pod drevesi so bile moja željena dejanja, ki sem jih uresničevala vso delovno dobo. 

Na vasi kjer sem živela je bilo poraščeno z gozdovi in drevoredi (Rakičan in Bakovci). Prav tako polna dvorišča sadnih dreves. 

In potem se preselim v mesto. Moja selitev v mesto je bila vesela, zadovoljna, saj je bil grajski hrib na Ptuju poraščen s košatimi drevesi, 
z drevesi velikih krošenj. Rdeča bukev, divji kostanj, smreke so v simbiozi vabile na hrib v senco. Z vseh strani je bilo poraščeno in tvorilo 
svežino zraka, bivališče pticam in bivališče v podrastju živalim. Veveričk je bilo veliko, ki so bile navajene ljudi. Niso bežale.

Tržnica bogata s sedmimi katalpami z mogočnimi krošnjami. Prav zadovoljno in veselo so ljudje sedali na lesene klopce, se družili ter 
kramljali. Tudi tu so bile ptice gostje v krošnjah in mravlje ter polžki v podrastju.  Vnuke sem vodila na grajski grič, kjer smo objemali 
debla, se umirili, meditirali in se skrivali za njimi. Tudi merili smo ji z objemi. Tako veličastno je bilo, ko otrok opazuje in se dotika 
hrapavega debla.

Kaj šele, ko pobira plodove dreves. V mestu so katalpe spomladi v cvetenju dišale z mogočnimi cvetovi. Umirjale in uspavale so sedeče 
ljudi. 

Kamorkoli sem pogledala povsod mogočne krošnje, kot strehe nad glavo, ko je sonce grelo betonske ploščadi. Všeč so mi lokali, kjer so 
drevesa posajena, kjer se lahko stisneš k listu, ki ti je ponujen. Če tudi je samo en blizu, je že občutek radosti in svežine prisoten.

Čas preživet med drevesi, nikoli ni izgubljen čas. Drevesa nikogar ne ogrožajo hote. Čistijo zrak, zemljo, vodo. In dušo človeka. 

Drevesa v mestu so še posebej pomembna in potrebna. V svoji bogati krošnji gnezdijo ptiči v podrastju bivajo črviči. Oddajajo veliko 
zdrave energije. Drevesa želijo živeti. Ampak, tega ne znajo povedati. Zato se spremeni tudi miselnost nekaterih odločevalcev in želijo 
mesto obnoviti in s tem drevesa odstraniti. In tu se začne zavzemanje človeka za brezčasnost le – teh. Najprej obglavljanje krošenj, ki bi 
morale biti v sorazmerju s koreninami in potem podiranje, žaganje, odstranjevanje, češ, da so nevarna. In to se ne ustavi. 

Negovalcev, skrbnikov v mestu pa ni, ki bi skrbeli za suhe veje za ohranjanje dreves. 



Dve brezi

Naši dve brezi sta veliki. Večji kot druga drevesa daleč naokoli. 
Že več kot 100 let raseta v zavetju malega ograjenega vrta, ki bi 
bil brez njiju tak kot so verjetno številni drugi vrtovi Stare 
Ljubljane. Ob koncu prve svetovne vojne ju je posadil praded. 
Kot slikar je znal ceniti igro svetlobe in sence, ki jo ponujajo v 
vetru nenehno premikajoče se krošnje brez. Pa tudi njihovo 
spreminjajočo se podobo, ki jo opredeljujejo letni časi. 

Spomladi živahni, poleti globoko zeleni; jeseni popolnoma zlati; 
pozimi belo-črni. Od tedaj rasteta z nami in nam in širši okolici 
dajeta prijetno mikroklimo, s šumenjem preglasita zvoke 
mesta, v krošnjah pa gostita kolonije kosov, sinic in ostalih 
ptic, katerim niti ne vem imena. Jeseni skrbita, da se sosedje 
med seboj pogovarjamo, saj je priložnosti za razna 
usklajevanja ob pobiranju listja in vejic veliko. 

Njuni krošnji segata daleč preko mej našega vrta in tako nosita 
tudi breme sprememb v skupnosti. In se zgodi, da ju kak novi 
prišlek, ki ga njuna velikost še ni dosegla, tudi grobo obreže. 
Ampak breza je, tako sem se naučila, neupogljiva. Če stopite 
na začetek kostanjeve promenade na grajskem griču, tam pod 
anteno in pogledate med rdeče strehe stare Ljubljane, boste 
tudi danes jasno zagledali naš zeleni otok sredi mesta.



Najlepše drevo na svetu

Na tem mestu je stalo najlepše drevo na svetu. Ko smo 
bili v vrtcu in v osnovni šoli, smo se vedno igrali okoli 
njega, se skrivali ob njem in plezali. Vedno smo se zbirali 
ob njem, in še vedno imam čiste spomine na tiste zime 
nekoč, ko je bilo v Ljubljani še do pol metra in več snega 
pozimi, ko smo zmrzovali ob našem drevesu. 

Še potem, ko sem odrasla in odšla iz Galjevice, sem se 
kdaj sprehodila tam s psom in me je vedno potolažilo 
dejstvo, da je še vedno tam. Kot otroci smo ga klicali 
Drevo življenja. Potem pa ga enkrat ni bilo več. Očistili so 
celo tisto divjo zaplato zemlje zraven naše šole in nato je 
bila leta in leta gola, zdaj pa so tam postavili fitnes na 
prostem in koš za smeti. Ampak meni nikoli ni bilo jasno, 
zakaj je tako narobe, da so v mestu tudi divje zaplate 
robid in drevesa, ki jih imajo otroci za drevesa življenja.



Drevesa v sončnem parku

Sončni park Velenje je z udarniškim delom (prvotno 
imenovan tudi Ljudski park), pretežno žensk (ponekod 
poimenovan tudi Ženski park), nastajal konec 50-tih 
let prejšnjega stoletja.  Načrt zanj je naredil dunajski 
krajinski arhitekt Paul Filipsky, z zasnovo kotalkališča 
pa ga dopolnil Ciril Pogačnik; zasaditev je izvedel 
vrtnar  Alojz Jaklič.  Po mnenju mnogih je edini primer 
dosledno modernistično zasnovanega parka v Evropi. 

Drevesa v njem imajo po večini veliko prostora za 
rast, zato so številna zrasla v vzorčne primere svojih 
vrst (lipe, cedra, himalajski bor, metasekvoja, 
močvirska cipresa, topoli, vrbe žalujke ...).  Kljub temu 
da posamezna niso pravilno negovana, lahko drevesa 
v Sončnem parku v Velenju izpostavimo kot primere 
dobrih zgodb dreves,  ki s svojimi podobami v vseh 
letnih časih delajo bivanje v mestu prijetnejše, božajo 
vsa čutila in opominjajo kako pomembna so drevesa 
za človekovo bivanje v mestu - kot del narave, kot del 
urbanistične zasnove mesta v parku in nenazadnje kot 
del estetske podobe.



Japonski javor za staro kliniko 

Včasih so bolnišnice imele svoje vrtove ali celo 
majhne parke. Drevesa so v njih rastla zato, da so 
blažila občutek stiske bolnikov, osebja in obiskovalcev 
in tudi zato, da so prispevala k hitrejšemu okrevanju 
pacientov. 

Okrog starih klinik na Zaloški, je v kakofoniji prizidkov, 
razpadajočih starih klinih, čudaško urejenih in 
zanemarjenih vhodov, zaparkiranih in blatnih parcel 
še vedno da zaznati ostanke teh ureditev, ki so včasih 
bile sestavine vsake resne klinike. Tudi mestna 
bolnišnica na Poljanah ima vrt in tudi okrog bolnice 
Petra Deržaja v Šiški je še vedno simpatične vrt  z 
visokoraslimi smrekami in zdravimi listavci, ki 
zakrivajo prav vsa okna in preprečujejo, da bi močno 
sonce ter prah in hrup s cest prišla bolnikom do 
živega. Drevesa prispevajo k zdravju in dobremu 
počutju ljudi v mestu. 



Rdečelistna bukev ob Kettejevem drevoredu v Novem mestu

Stara sem že ... Če štejem v človeških letih, potem jih imam sto petdeset. Tu sem bila še malo preden so okoli mene začele rasti velike 
gosposke hiše in poslopja, kamor so se preseljevali novi prebivalci in odhajali na delo uradniki, po tistem, ko je do Novega mesta prišla 
velika železna cesta in z njo silni razrast mesta. 

Najprej so leta 1903 ob vznožju pobočja, kjer prebivam, sezidali Okrajno glavarstvo Novo mesto, ker je mesto postalo upravno središče. 
Priznam, veliko bolj sem bila vesela dveh velikih hiš, ki so jih sezidali poleg mene malo kasneje. Leta 1908 se je v veliko hišo s stolpom 
preselila družina Jakoba Paučiča, lastnika prve pekarne v Novem mestu, leta 1912 pa v malo skromnejšo hišo za mano, družina Martina 
Zwittra, okrajnega sodnika. 

S sestro sva takrat s parcelo postali njihova lastnina in tudi del družine. Posebno blizu sva si bili z njihovimi tremi otroci, najstarejšim 
Franom, Lidijo, ki so jo klicali Lida, in Martino, ki so jo klicali Pika. Nadebudneži so kot otroci cele dneve letali okoli naju, se za nama skrivali, 
nama prepevali ali pripovedovali zgodbice, opazovali ptice, ki so se skrivale v najinih krošnjah ... Fran je kakšno tudi prestrašil, le da bi se 
postavil pred dekleti. Ko so malo odrasli, pa sva postali njihovi zaupnici ... Ob nama so prebirali prva ljubezenska pisma, se pogovarjali o 
težavah, ki so jih imeli ... Še zdaj mi je milo pri srcu, ko se spomnim, kako je mala Pika skrivala svoje solze ob moje liste, ker zaradi težkega 
finančnega stanja po smrti očeta ni mogla več obiskovati tečajev sodobnega plesa. Hudo nama je bilo, da so se potem preselili v Ljubljano. In 
da jih ni bilo nikoli več na obisk.

Potem se je v hiši zamenjalo kar nekaj družin. Hitro so prihajali in odhajali, 
tako hitro, da se še navaditi nisva mogli nanje ... in oni ne na naju. Potem pa 
so v nekdanjo Zwittrovo hišo prišli vrtčevski otroci. Kako sva se jih 
razveselili! Na naju je hišnik pritrdil gugalnico in od takrat sva bili središče 
njihovega smeha in iger. 

Hiša je po preselitvi vrtca ostala prazna. Na vrtu sva začeli samevati tudi 
midve s sestro. Od žalosti in poškodb zaradi nepremišljenih posegov v njene 
korenine je pred nekaj leti sklenila svoje življenje. Njene korenine so pozabili 
odstraniti, tako se je bolezen polagoma preselila tudi vame. Če bi živela v 
naravi, bi lahko dosegla tudi tristo let in več, ker pa živim v mestu, je moja 
starost že zelo lepa. 

Pred kakim letom ali dvema so se name zopet spomnili: uvrstili so me med 
dvaindvajset pomembnejših dreves med Marofom in Grmom in predstavili v 
manjši knjižici. Za to priložnost sem pozirala ilustratorki, drugače krajinski 
arhitektki Živi, ter fotografinji Alenki. Iz Ljubljane sta prišla tudi drevesna 
zdravnika, Jože in Blanka, ki sta ocenila moje zdravstveno stanje in dala 
predlog za vzdrževanje, da bom čim dlje zdrava in čila. Takrat sem se 
počutila zopet zaželeno ... da, celo zopet lepo in mlado!

Zdaj mi dneve lepšajo spomini na vse tiste, s katerimi smo si delili smeh in 
solze. In tudi ptiči, ki še vedno pridejo v mojo krošnjo in mi kaj zapojejo. In ja, 
tudi zmedeni uradniki, ki vedno prekladajo neke kupe papirjev ... Škoda, da se 
večkrat ne zazrejo skozi svoje okno in vidijo, da je zunaj zdaj jesen ...



Leske na Derčevi

Jaz sem srednje veliko mestno drevo in tukaj na 

majhni zelenici na Derčevi ulici nas je pet, ki nudimo 

prebivalcem soseske prijetno zavetje. Ljudje nas 

označujejo kot Turške leske. 

Smo še posebej koristna drevesa, saj dajemo lešnike. 

Starejše gospe jih pridno pobirajo, kar ostane, 

počistijo vrane. Letos je letina obilna. Sprašujem se 

ali je kje v Ljubljani še kakšna družina lesk, kot je 

naša.



Ulična platana 

Mogočna platana na začetku Groharjeve ulice v Ljubljani raste iz okrogle odprtine v tlaku ob uvozu na parkirišče. S svojo 
izjemno lepo in veliko krošnjo je opazna od daleč in iz različnih smeri. Najbolj presenetljiva je njena velikost v primerjavi s 
krošnjami malih kroglastih javorjev, ki rastejo v drevoredu ob Groharjevi ulici. Njena krošnja se razteza čez tri daleč 
narazen posajena javorjeva drevesa v vsako smer. 

Ena platana za potezo, ki jo ustvarja šest kroglastih javorjev. Kje pa! Ne pozabimo na njeno višino in širino? Prav višina in 
širina velikih starejših in prostor, ki ga zahtevajo pod zemljo njihove korenine, so razlog, da taka drevesa izginjajo iz mest. 
Tudi sadi se velika drevesa lahko samo še redkokje v mestu in nova drevesa imajo tudi zelo slabe možnosti, da zrastejo in 
se postarajo. Velikih dreves je v mestih vedno manj, ker zanje zmanjkuje prostora. Ampak stara in velika drevesa 
zagotavljajo mestom neprimerno več koristi kot mlajša in manjša. Večje so njihove ekološke koristi (prispevek k čiščenju 
zraka, zadrževanju hrupa, vetra in padavin, varovanju tla in vode, k ohranjanju narave in biotski pestrosti) in večji je tudi
njihov prispevek k zdravju in dobremu počutju ljudi ter podobi mest. 

Predvsem v višino se novo posajena drevesa ne razvijejo več enako kot so se stara. Zato so prebivalci v višjih nadstropjih 
prikrajšani za pogled na drevesa, zaščito pred soncem in dobro počutje, ki ga nudi pogled na drevo. 

Zaradi vsega tega mesta prizadevajo za ohranjanje velikih dreves. 
Ohranjanje zagotavljata strokovna nega in odgovorno poseganje v 
prostor korenin, debla in krošnje dreves. Zato sta strokovna nega in 
nadzor nad rabo prostora v neposredni okolici vseh starejših in 
velikih dreves obvezna, predpisana s standardi in pravili dobre 
prakse. 

Platani na Groharjevi je zaenkrat odlično uspelo prestati številne 
spremembe in zgodovinske preizkušnje. Umaknjena iz glavnih 
prometnih tokov je zrasla v zavidanja lepo in zdravo drevo. Očitno je 
bila deležna tako strokovne nege kot odgovornega ravnanja vseh, ki 
so delali v njeni okolici. Želimo ji na zdravje in še na mnoga leta, 
njenim sosedom kličemo hvala lepa, prebivalcem Ljubljane pa 
privoščimo, da bi bili ponosni na svoja mestna drevesa in da bi 
zahtevali zanje samo najboljše, za začetek mogoče obvezno 
strokovno nego za vsa mestna drevesa! 



Vrba žalujka (Salix alba 'Tristis') je bila zasajena med 

urejanjem novega parka, ki je z udarniškimi akcijami potekalo 

konec petdesetih let prejšnjega stoletja. Načrt za park je 

izdelal dunajski krajinski arhitekt Paul Filipsky, zasaditev pa 

velenjski vrtnar Alojz Jaklič. Med zasajenimi več kot 170 

drevesi je bila tudi obravnavana vrba žalujka. Umeščena je 

med ploščad z glasbenim paviljonom in  umetno jezero, ki so 

ga kasneje izpraznili in je danes le še zatravljena kotanja. 

Vrba žalujka je tista, ki še vedno pripoveduje sprehajalcem 

prvotno zgodbo prostora v katerem se nahaja – nabrežja s 

pomolom in veliko vodno površino. Že od samega začetka ima 

dovolj prostora za rast in v svojem življenju verjetno ni bila 

poškodovana, zato je zrastla v veličastno drevo, z vejami, ki 

skoraj božajo rob nekdanjega jezerca.  Lepo razvit habitus 

pritegne pogled z vseh strani in hkrati ustvarja pomirjajoče 

zeleno ozadje prireditveni ploščadi. Poleti nudi prijetno senco, 

v njenem zavetju pa se radi igrajo tudi otroci; dopoldne 

vrtčevske skupine, popoldne družine. 

(Vir besedila: Ževart, Mojca. Sončne zgodbe mladega mesta. 

Velenje: Muzej Velenje, 2019

Vir starejše fotografije: Sore, Anton. Velenjska kotlina včeraj 

in danes. Celje: Občinski ljudski odbor Šoštanj, 1963.



Zgodbe o drevesih

Zgodbe so bile zbrane v okviru projekta Kako 
skrbimo za drevesa v mestih, ki sta ga izvedla 
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij 
– PIC z IPoP – Inštitut za politike prostora in 
podporo Ministrstva za okolje in prostor.

Pri izvedbi so sodelovali
Senka Šifkovič Vrbica, PC 
Aljoša Petek, PIC
Maja Simoneti, IPoP
Nina Plevnik, IPoP
Marko Peterlin, IPoP

Ljubljana, 2020


