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v Ljubljani ter inventarizacija drevnine na parkovnih površinah v naselju. Površine v naselju
smo razdelili glede na namen rabe, in sicer na zelene površine, stavbišča, parkirne in
komunalne površine, športno rekreativne površine in Študentske skupnostne vrtove. Izmerili
smo tudi dolžino živih mej. Ugotovili smo, da je delež zelenih oziroma parkovnih površin v
naselju 46,6 %, povprečna parkovna površina na stanovalca naselja pa 10,6 m2. Z
inventarizacijo drevnine smo popisali vsa drevesa, ki presegajo meritveni prag (10 cm), in
jim določili evidenčno številko, rod, vrsto in zdravstveno stanje. Popisali in analizirali smo
478 dreves, od tega je 13,6 % iglavcev in 86,4 % listavcev. Povprečna višina analiziranih
dreves je 14,1 m. Popisana drevesa smo obravnavali tudi po stopnji alergenosti in
invazivnosti. Po presoji zdravstvenega stanja drevnine smo ugotovili, da je stanje dobro,
77,0 % vseh dreves je vitalnih, manj vitalnih je 12,8 % vseh dreves, 6,0 % je slabo vitalnih
in le 4,2 % od vseh dreves je v zelo slabem stanju, predvsem zaradi starosti. Glede na
ugotovljeno stanje smo predstavili enega od možnih zasnov razvoja parka. Predstavljena
razvojna zasnova predvideva ukrepe za izboljšanje stanja zasajene drevnine, glede na stanje
in deleže površin po namenski rabi pa smo predlagali nekaj idejnih rešitev za povečanje
deleža zelenih površin in razdelitev parkovnih površin na območja za rekreativne dejavnosti
ter druženje in mirne cone, namenjene predvsem študiju.
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The objective of the master thesis is implementation of measuring of surfaces in student
campus Rožna dolina in Ljubljana and inventory of woody vegetation in the park areas
within the campus. The campus areas have been divided, according to the purpose of use,
into green areas, buildings, parking and communal areas, sports and recreational areas and
Student community gardens. The length of hedges has also been measured. It has been
established that the share of green or park areas in the campus is 46.6 %, and the surface of
these areas per campus inhabitant is 10.6 m2. The woody plant inventory has recorded all
trees above the measuring threshold. Each specimen has been given an ID number and its
genus, species and health status have been determined. The survey and analysis have
included 478 trees, of which 13.6 % are conifers and 86.4 % are deciduous. The average
height of the analyzed trees is 14.1 m. The listed trees have also been considered with regard
to the level of their allergenicity and invasiveness. The assessment of the health state of the
trees has established that the overall state is good. There is 77,0 % of vital trees, 12,8 % of
less vital trees, 6,0 % in bad condition and only 4.2 % are in very bad condition, mainly due
to age. Based on the results of the survey, a development concept of the park has been
proposed. The new development concept envisages measures for improving the state of
woody vegetation planting. According to the state and share of each type of use, some
conceptual solutions to increase the share of green areas and a distribution of recreational
areas, socializing areas and peaceful zones, intended primarily for study, in the park
have been proposed.
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1

UVOD

Zelene površine v mestih pomenijo sodobnemu urbanemu človeku prostor, kjer se vsaj
deloma vrača k naravi in kjer v pogosto neprijaznem mestnem okolju najde zatočišče za
sprostitev telesa in duha. Vloga urejenih zelenih površin ter urbane drevnine se v mestnih
središčih v zadnjih desetletjih povečuje zaradi želje po kvalitetnejšem bivalnem okolju,
okoljske zavesti, krčenja naravnega prostora na račun urbanizacije, razvoja arboristike kot
znanosti, ter mnogih drugih razlogov, predvsem pa se na splošno razvija pozitiven odnos do
naravnih elementov v urbanem okolju. Ljudje v mestih naravne prvine doživljajo drugače
kot na podeželju ali v gozdu, vsako drevo, zelenico in zasaditev opazijo in doživljajo
intenzivneje. Že manjše zelene površine večini nudijo vsaj estetsko ugodje, v parkih pa se
družijo, počivajo, poleti uživajo v senci dreves, počnejo vse, kar jih sicer navdušuje v naravi.
Večje kot so parkovne površine, bolj blagodejni so učinki in občutek naravnega prostora,
kjer se je človek kot vrsta razvil.
Prav zato vse več mestnih uprav po svetu namenja veliko pozornost javnim zelenim
površinam, zavedajoč se njihovih socialnih, ekoloških in ekonomskih učinkov. Posamezna
drevesa, manjše zasaditvene ureditve in drevesni koridorji sicer bolj ali manj opravljajo vse
vloge, običajno pa je njihova estetska vloga morda bolj opazna od varovalne ali klimatske.
Večje parkovne površine v urbanem okolju pa lahko opravljajo že vse bistvene socialne in
ekološke vloge, ki jih sicer pripisujemo gozdu. Tudi v Sloveniji se odnos do zelenih površin
in drevnine v večjih mestih izboljšuje v zadnjih desetletjih. Pred tem stanje urbane drevnine
ni bilo poglobljeno raziskano, vzdrževanje in nega pa sta bila omejena na sajenje, sanitarno
obžagovanje in posek, medtem ko so bila zahtevnejša dela pogosto opravljena nestrokovno
(Oven, 2000).
Če je bilo do nedavnega urbano zelenje v večini razumljeno kot dekorativni element v
prostoru, se pri novejših zasnovah prostorskih ureditev zelene površine obravnavajo bolj
konceptualno. Obravnava se jih z vidika potreb uporabnikov prostora, socialnih ter finančnih
učinkov in podobno. Posebno vlogo v prostoru imajo parkovne površine v specifičnih
okoljih, ob zdravstvenih objektih, izobraževalnih ustanovah, zgodovinsko pomembnih
stavbah in podobno. Tudi površine med stanovanjskimi zgradbami v študentskih naseljih so
takšen poseben tip javnega prostora, ki zahteva celovitejši pristop in upravljanje, saj so
zahteve uporabnikov praviloma večje od običajnih. Parkovne površine v študentskih naseljih
opravljajo mnogo funkcij in pri tem estetska še zdaleč ni najpomembnejša. Še posebej tam,
kjer naselja prerastejo v kampuse, postanejo prostor za rekreacijo, zabavo, študij, srečanja
med študenti in tudi pridelavo vrtnin in sadja. Pri tem je zasnova nasada in vitalnost
grmovnih in drevesnih vrst bistvenega pomena za zadovoljevanje vseh potreb uporabnikov.
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Pomembno dejstvo je, da v študentskih naseljih prebiva mlajša generacija, ki je na višku
ustvarjalnih moči. V zasnovi zelenih površin v takšnem okolju je zato treba vključevati
mesta za rekreativno in ustvarjalno dejavnost, odprte prostore za izvedbo večjih dogodkov,
srečanj, koncertov in športnih prireditev, rešitev pri oblikovanju prostora pa se je treba
lotevati interdisciplinarno.
Zaradi posebnega pomena parkovnih površin v naseljih, kot je študentsko, je treba zagotoviti
nekaj ukrepov, ki upravljalcem in uporabnikom omogočajo, da vzdržujejo najbolj ugodno
stanje. Parke in urbano drevnino v mestih običajno ureja s pogodbo ali koncesijo določen
izvajalec del, v študentskih naseljih pa so študentje lahko tudi aktivni soustvarjalci pri
zasnovi in vzdrževanju zelenic, zasaditev z drevnino ter spremljajoče infrastrukture. Za lažje
sodelovanje med strokovnimi službami in študenti − soustvarjalci parka je ključnega pomena
poznavanje stanja zelenih površin in njihov možni razvoj ob upoštevanju želja in potreb
uporabnikov. V gozdarski stroki je podoben princip poznan kot adaptivno in participativno
gospodarjenje.
Inventarizacijo prostora lahko izvajamo občasno, bistveno učinkovitejša pa je stalna kontrola
stanja. Stalni nadzor stanja sicer pomeni velike stroške za lastnika oziroma upravljalca, toda
sodobni informacijski sistemi omogočajo racionalizacijo pridobivanja prostorskih podatkov.
V razvitih mestih po svetu uporabljajo različne metode za vodenje evidenc in obdelavo
podatkov o stanju urbanih zasaditev, najbolj napredni sistemi pa omogočajo tudi sprotno
kontrolo stanja. Tudi Mestna občina Ljubljana ima vzpostavljen digitalni informacijski
sistem za evidenco in obdelavo podatkov o urbani drevnini v ožjem delu mesta. Vanj je že
vpisanih okoli 70.000 dreves in se še dopolnjuje z novimi vpisi. Sistem se imenuje Kataster
mestnih dreves in deluje v ArcGIS programskem okolju. Dosegljiv je preko spletne strani
Ljubljanskega urbanističnega zavoda, dostop do podatkov pa je omogočen vsem
registriranim uporabnikom. Prednost sistema je v enostavnem dostopu do podatkov o urbani
drevnini in njihova uporaba, velika pomanjkljivost pa je, da se podatki s terena ne
pridobivajo stalno in po principu daljinskega pridobivanja, temveč je za njihovo
posodabljanje nujno terensko operativno delo.
S popisom drevnine in njenega zdravstvenega stanja bo možno Kataster mestnih dreves v
Mestni občini Ljubljana dopolniti še s podatki iz študentskega naselja v Rožni dolini.
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3

OPREDELITEV PROBLEMA

Upravljanje vsakega sistema zahteva poznavanje njegovih osnovnih elementov in odnosov
med njimi. Podatki o stanju elementov morajo biti upravljalcu poznani zaradi obvladovanja
sistema in sprejemanja ukrepov, ki tak sistem vzdržujejo v ugodnem stanju ter omogočajo
načrtovanje in učinkovit razvoj. Podatki že vsaj stoletje zavzemajo pomembno vlogo tudi
pri prostorskem načrtovanju. Med pionirji metode zbiranja podatkov kot podlage za
nadaljnje procese prostorskega načrtovanja in nazadnje za odločitve o prihodnjem stanju
nekega prostora je bil v prvi polovici prejšnjega stoletja Patrick Geddess. Po njegovem, tako
imenovanem »survey before plan«, se na podlagi odločitve o prihodnjem stanju (planu) v
nadaljevanju po preverjanju stanja oblikujejo razvojni programi ter aktivirajo viri za njihovo
izvedbo. Danes so podatki pomembni ne le kot izhodišče, temveč prežemajo celoten proces
prostorskega razvoja, od snovanja, načrtovanja, sprejemanja, utemeljevanja ter izvajanja in
opazovanja posledic planskih odločitev (Režek, 2007).
Inventarizacija zelenih površin in popis stanja drevnine v izbranem urbanem okolju je prvi
korak pri načrtovanju njihovega nadaljnjega razvoja. Ker se zelene površine v primerjavi z
arhitekturo in urbano infrastrukturo v času izrazito spreminjajo, je osnovna inventarizacija
stanja potrebna za določanje temeljev, iz katerih izhajamo, istočasno pa je iz ugotovljenega
stanja lahko prepoznamo razvojno dinamiko in možnosti za dosego ciljev. Za učinkovito,
strokovno in sistematično načrtovanje koncepta razvoja je namreč poleg inventarizacije
stanja potrebno določiti cilje, predvideti možnost izvedbe ciljev in zagotoviti možnost
povratnih informacij (Miller, 1996). Zastavljeni cilji in pot do njih je povezana s finančnimi
sredstvi, zato je osnovna inventarizacija tudi podlaga za ovrednotenje del, ki so potrebna za
dosego želenega stanja.
V študentskem naselju v Rožni dolini v Ljubljani po nam znanih podatkih inventarizacija
zelenih površin in drevnine še ni bila izvedena.
Drevnina v Študentskem naselju v Rožni dolini je v večini v razvojnih fazah, ko je možno s
pravilnimi posegi dosegati velike učinke, v najstarejših delih parka pa že v tisti razvojni fazi,
ki pri določenih vrstah pomeni začetek odmiranja. Ker je drevnina bistven element zelenih
površin v naselju, so posebej pomembni podatki o njenem zdravstvenem stanju. Podatki o
rastišču in biometrične značilnosti so namreč v tesni zvezi z stanjem oziroma kondicijo
dreves, ob enem pa tudi osnova za oceno nevarnosti, ki jo lahko predstavljajo za okolico
(Oven, 2000). Zanemarjanje informacij o njeni kondiciji in zdravstvenem stanju ter prepozno
ukrepanje v zvezi s tem zato lahko pomeni dolgotrajno sanacijo stanja ali tudi nepopravljivo
izgubo. Dobra praksa ravnanja z mestnim drevjem zagotavlja učinkovit sistem varovanja
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odraslega drevja, ki s predpisi in pravili omogoča, da se mestni drevesni fond razvija, da se
njegov obseg in kakovost ne zmanjšujeta, ampak rasteta (Šiftar in sod., 2011). To seveda
velja tudi za drevnino v parku študentskega naselja.
Poleg osnovnih informacij o stanju parkovnih površin v Študentskem naselju pa je za
celovito oceno stanja treba ugotoviti tudi njihov pomen oziroma vlogo, ki jo imajo v
prostoru. Park po definiciji pomeni urejeno in negovano zemljišče z okrasnim rastlinjem ali
drevjem, ki je namenjeno čutnemu doživljanju in sprostitvi oziroma doživljanju estetskih,
kulturnih in rekreacijskih vrednot (Kladnik, 1999). Poudarjena je njegova vloga do
uporabnikov. Prostor med zgradbami v študentskem naselju pa v preteklosti ni bil zasnovan
enotno in z oblikovanim konceptom, ki bi dosledno upošteval potrebe lokalne skupnosti. Ker
je naselje nastajalo v več fazah, so se zelene površine z razvojem predvsem krčile na račun
infrastrukture, zasaditve pa so se izvajale sproti, kar je razvidno tudi iz različnih starosti
drevnine na posameznih območjih naselja. Zaradi krčenja prostora in pomanjkanja
razvojnega koncepta danes park deluje neenotno ter tako v oblikovnem kot uporabnem
smislu slabo izvaja svojo funkcijo. V osrednjem, starejšem delu sicer deluje dovolj mogočno,
vendar je možna tudi učinkovita nadgradnja. V novejših delih parka ob stavbah kasnejše
pozidave pa park zaradi skromne zasaditve z drevnino in še nerazvitih krošenj marsikje
deluje izpraznjeno.
Problem medprostora oziroma parkovno rekreativnih površin v naselju je tudi v nespretni
razvrstitvi vsebin, kar deluje ponekod kot prostor brez posebnega namena in ureditve, drugje
pa je na enem mestu preplet različnih vsebin, ki med seboj niso povsem kompatibilne.
Površine, namenjene rekreaciji in druženju, so razmeroma dobro urejene in umeščene v
okolje, manjka pa predvsem izločenih mirnih območij, ki bi bili namenjeni študiju na
prostem, sproščanju, kulturnim dogodkom. Tako imenovane mirne cone, odmaknjene od
glavnih komunikacijskih poti, so v sedanji ureditvi parkovnih površin premalo poudarjene
in brez ustrezne zasaditve ter infrastrukturnih elementov. Umestitev območij s poudarjenimi
vlogami bi lahko sledilo tudi zasnovi naselja, ki študentom zdaj že omogoča bivanje v
stavbah s posebno ureditvijo in hišnim redom. To so tako imenovani mirni domovi, kjer za
stanovalce in obiskovalce veljajo natančnejša pravila glede hrupa in izvajanja dejavnosti, ter
starševski domovi, kjer so nameščene študentske družine.
Da parkovne površine v naselju slabo predstavljajo in izpolnjujejo svoje funkcije, je morda
razvidno tudi iz predstavitvene spletne strani Študentskega doma Ljubljana, ki naselje
predstavi kot zelo utesnjen prostor s sicer mnogimi dodanimi vrednostmi, kot so igrišča,
vrtec, zdravstveni dom in podobno, park in lep drevored pa sta le dve od naštetih
infrastruktur.
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Študentsko naselje v Rožni dolini zato potrebuje razvojni koncept parka, ki bo sedanjo
ureditev nadgradil in poudaril vloge, namenjene uporabnikom. Namen naloge je
evidentiranje stanja tistih elementov okolja, s katerimi park najbolj učinkovito razvija svojo
vlogo v prostoru. Zelene površine so v urbanem okolju prostorski okvir parka, evidentiranje
stanja predstavi bazo, na kateri je možno graditi razvoj. Najpomembnejši gradnik parka pa
je rastlinje, predvsem drevnina. S popisom površin in drevnine bomo preverili stanje in
ugotovili, na kakšni osnovi bi lahko začel nastajati nov razvojni koncept.
Vse fotografije, uporabljene v tej nalogi, pri katerih avtor ali vir v naslovu ob sliki ni posebej
naveden, sem posnel sam. Fotografije so bile posnete v letu 2017.
2

PREGLED OBJAV

Z razvojem znanstvenih panog krajinske arhitekture in v zadnjih desetletjih, še posebej
arboristike, se tudi število raziskav in objavljenih strokovnih del s teh področij tako v svetu
kot pri nas povečuje.
Temeljna strokovna dela o urbani drevnini, ki se nanašajo neposredno na naše družbeno
okolje, so nastala v prvih dveh desetletjih po osamosvojitvi. V Sloveniji so med prvimi v
panogi začeli v ljubljanskem podjetju Tisa in leta 2008 izdali prevod Evropskih navodil za
obžagovanje dreves. Praktična navodila za nego urbane drevnine so predstavljena tudi v
enem od prvih del s tega področja na Slovenskem, Arboristična analiza drevja v MOL in
navodila za njihovo nego (Oven, 2000).
Dosedanje najobsežnejše domače delo s področja arboristike je publikacija Mestno drevje
(Šiftar in sod., 2011), ki jo je izdal ljubljanski Botanični vrt. V delu so predstavljene
praktične smernice za izvedbo arborističnih del, prilagojene za naš prostor.
Z urbano drevnino na območju Viča se je do sedaj v svojem diplomskem delu ukvarjala
Tičarjeva (2011), vendar drevnine v Študentskem naselju v Rožni doline, ki sicer spada v
širše območje Viča, ni obravnavala. V drugih predelih Ljubljane sta urbano drevnino med
drugim v svojih diplomskih delih raziskovala Košir (2005) ter Šuligoj (2009).
V zadnjih letih so urbano drevnino na javnih površinah v diplomskih nalogah raziskovali
tudi v drugih slovenskih mestih in sicer v Domžalah (Vasle, 2004), Vrhniki (Vrenjak, 2005),
Lescah (Repe, 2006), Novi Gorici (Rednak, 2008), Kamniku (Debevc, 2009), Kopru
(Žumer, 2009), Idriji (Hladnik, 2010) in Bledu (Rimahazi, 2015).
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Nabor in ekologija drevnine, primerne za urbane zasaditve, je predstavljena v delu Izbor in
uporaba drevnine za javne nasade (Šiftar, 2001), ekofiziološko in morfološko uporabnost
nekaterih vrst drevnine za mestne nasade pa je v svojem diplomskem delu obravnaval tudi
Vehovec (2007). Za učinkovito upravljanje z urbano drevnino je potrebno poznavanje stanja
na terenu. Evidentiranje urbanih dreves kot podlago za njihovo upravljanje je v svoji
diplomski nalogi obravnaval Gorjanc (2003).
Navedena dela so nam bila tudi v pomoč pri zasnovi in izvedbi naše raziskovalne naloge.
Raziskave s področja parkovnih ureditev v študentskih naseljih, ki jih v tujini označujejo kot
študentske kampuse (ang. Student campus), so pri nas redke. Razlog je predvsem v tem, da
takšnih naselij, ki bi bila z infrastrukturo in ureditvijo prostora namenjena večjemu številu
študentov različnih študijskih smeri, v naših univerzitetnih mestih še ni.
3
3.1

OPIS RAZISKOVANEGA OBJEKTA
LEGA

Študentsko naselje leži v Rožni dolini jugozahodno pod Tivolskim hribom, med Cesto 27.
aprila, Škrabčevo, Svetčevo ulico ter Rožno dolino, cesto I in cesto VII. Naselje deluje kot
zaokrožena celota, ki je od okoliških stavb jasno ločena z ograjami, živo mejo in vrstno
zasaditvijo drevja ob glavnih ulicah.
Le v manjšem delu naselje neposredno meji na zasebne posesti z nizkimi stanovanjskimi
stavbami, večino območja naselja pa obdajajo prometne ulice. Od centra mesta je naselje
oddaljeno približno 2 kilometra, tako da je do tja mogoče tudi peš, najbolj prijetna je pot
skozi park Tivoli. Bližina parka Tivoli in Rožnika ter Šišenskega hriba daje naselju posebno
kakovost, saj oboje nudi praktično neomejen prostor za rekreacijo in oddih. Rožna dolina
tudi sicer velja za enega od lepših in bolj zelenih predelov Ljubljane.
Območje je bilo nekoč del barja, precej zamočvirjeno in zato neposeljeno, z izsuševanjem
pa se je začelo razvijati novo naselje. Prve stavbe so na območju zgradili po velikem
ljubljanskem potresu leta 1895. Sprva je bila Rožna dolina delavsko kmečko predmestje, z
gradnjo vil predvsem v 30. letih prejšnjega stoletja pa je postala prestižnejši predel Ljubljane.
Urbanistična zasnova novonastalega predmestnega naselja je bila izvedena po tako
imenovanem ameriškem urbanističnem modelu, ki stavbe razvršča v urejen sistem pravilne
geometrijske mreže, ulice pa poimenuje s številkami. V letih po drugi svetovni vojni je z

Bombač D. Inventarizacija in koncept razvoja parka v Študentskem naselju v Ljubljani
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2018

7

izgradnjo Študentskega naselja in Biotehniške fakultete postala znana kot predel Ljubljane,
kjer bi v prihodnje lahko nastal tudi večji študentski kampus (Rožna dolina …, 2017).

Slika 1: Digitalni ortofoto posnetek Študentskega naselja v Rožni dolini s širšo okolico (Dostop …, 2014).

Zelene površine obdajajo vse objekte v naselju. Osrednji del parka, kjer rastejo najvišja
drevesa, je obdan s stavbami in deloma zasenčen, bolj vlažen in senčen je tudi severni del
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parka, drugi predeli pa so dovolj osončeni. Območje okrog Študentskega naselja je danes že
popolnoma pozidano, tako da so možnosti za širitev zelo omejene.

Slika 2: Območje današnjega Študentskega naselja l. 1932 (Postcards …, 2017).

Parkovno rekreativne površine ležijo v ravnini, nekoliko je kot terasa dvignjen le manjši
predel na severni strani, ob Cesti 27. aprila, nadmorska višina parkovnih površin je v pasu
med 290 in 305 mnv.
V naselju in v bližini ni večjih površinskih vodotokov, ker pa gre za nekdanje močvirno
območje, je višina podtalnice visoka, zato je preskrbljenost drevnine z vodo dobra.
3.2

PODNEBJE

Ljubljana leži v območju celinskega podnebja, za katerega so značilna topla poletja in
zmerne zime. Povprečna letna temperatura je 9,8o C. V najtoplejših mesecih, predvsem julija
in avgusta, se temperature gibljejo okoli 30o C, v hladnih mesecih padejo pod ledišče. V
povprečju je v letu 90 dni s temperaturo pod lediščem in 61 dni s temperaturami nad 25o C.
Dolgoletno povprečje količine padavin je 1393 mm/m2, kar zagotavlja dobre razmere za rast
vegetacije. Za Ljubljano so značilna daljša obdobja z meglo, takšnih dni je v letu v povprečju
121 (Vreme ..., 2017).
Za drevnino v ljubljanskih parkih in primestnih gozdovih je problematično občasno
pojavljanje žledu, ki povzroča lomljenje vej, lahko pa tudi podira drevje. Zaradi podnebnih
sprememb se območje pogostega pojavljanja žledu širi iz ozkega pasu na stičišču
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sredozemske in celinske klime v širše območje osrednje Slovenije, v zadnjih desetletjih se
zato pogosteje pojavlja tudi na območju Ljubljanske kotline.
Zaradi lege pod hribom na območju naselja ni močnejših vetrov.
3.3

ZGODOVINA

Študentske domove v Rožni dolini je 20. 6. 1952 s Sklepom št. 2455/14 ustanovil takratni
Svet za prosveto in kulturo pri vladi Ljudske republike Slovenije. S tem je bila sprejeta
odločitev, da se več stanovanjskih objektov, v katerih stanujejo v času študija študentje
različnih študijskih smeri, poveže v enotno naselje.
Gradnja naselja po načrtih arhitekta Edvarda Ravnikarja se je začela že pred ustanovitvijo
zavoda. Prvih pet stavb je bilo zgrajenih med letoma 1949 in 1957. Iz tega obdobja je tudi
stavba, v kateri so ateljeji Akademije za likovno umetnost Ljubljana, načrte zanjo pa je
naredil arhitekt Vinko Glanz (Batista, 2010).
Prostor med objekti se je kot parkovna površina oblikoval sočasno z izgradnjo objektov in
je sprva predstavljal zgolj urejene zelenice brez posebnega zasaditvenega koncepta, prvotni
načrti naselja pa, razen komunikacijskih poti med objekti, niso predvidevali posebne
parkovne ureditve. Letalski posnetek iz leta 1955 predstavlja še gradbišče, parkovne
površine med objekti pa so neurejene in brez zasaditve. Na fotografijah iz leta 1958 že
vidimo zasaditev z drevjem, vendar glede na zasnovo lahko domnevamo, da so bile sadike
na zelenice umeščene precej naključno.

Slika 3: Študentsko naselje leta 1958 (Švabić,1958).
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Slika 4: Letalski posnetek Študentskega naselja v Rožni dolini leta 1955 (Historični …, 1955).

Z dograditvijo študentske restavracije po načrtih arhitekta Ivana Štruklja med letoma 1955
in 1958 je naselje pridobilo objekt, ki s svojo odprto zasnovo komunicira z zunanjim
prostorom in bolj kot toge stanovanjske stavbe narekuje oblikovanje površin okrog njega.
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Slika 5: Študentska restavracija v naselju leta 1958 (Švabić, 1958).

Zaradi povečevanj potreb po sobah za študente se je v naselju v naslednjih letih dogradilo
več novih objektov, po načrtih arhitekta Štruklja v letih med 1961 in 1971, kasneje po načrtih
arhitekta Jožeta Koželja leta 1983 in 1984, zadnja dograditev pa je bila pod vodstvom
arhitektke Nade Jakopič Blagajne izvedena leta 1996 (Batista, 2010). Z gradnjo novih stavb
se je spreminjala tudi namembnost površin med stanovanjskimi objekti. Na letalskem
posnetku iz leta 1975 je razvidno, da je bil delež parkovnih in rekreativnih površin v naselju
precej večji od današnjega, predvsem na račun pozneje dodanih novih tlakovanih parkirišč
v zahodnem in severnem delu parka.
Ker so se nepozidana zemljišča v naselju spreminjala z razvojem naselja, so tudi zasaditve z
drevnino v predelih parka iz različnih obdobij. Najstarejši del parka predstavlja zasaditev od
vzhodni vstopni rampi in se po osi jugovzhod severozahod nadaljuje v osrednji del parka.
Tudi površine severozahodno od restavracije so v manjšem obsegu del nekdanjega okolja,
tam najdemo tudi domnevno najstarejše drevo v parku. Glede na starost drevja (ocenjeno)
in vrstno zastopanost gre verjetno za drevnino, ki je bila sajena v okrasne namene ob prvih
zasaditvah v naselju, nekaj dreves pa je verjetno samoniklih in so bila tam že pred
postavitvijo prvih stavb. Najmlajša drevesa pa rastejo v drevoredu ob osrednji poti skozi
park in na travniku ob športnih objektih.
V naselju s štirinajstimi stavbami, kjer so študentski domovi ter spremljajoči objekti, prebiva
okoli 3300 študentov (Študentski dom …, 2017).
Kot zaokrožena prostorska enota se Študentsko naselje v Rožni dolini vodi tudi kot enota v
Registru nepremične kulturne dediščine RS pod evidenčno številko 18738 (Register …,
2017).

%RPEDþ',QYHQWDUL]DFLMDLQNRQFHSWUD]YRMDSDUNDYâWXGHQWVNHPQDVHOMXY/MXEOMDQL
0DJGHOR/MXEOMDQD8QLYY/MXEOMDQL%LRWHKQLãNDIDNXOWHWD2GGHOHN]DJR]GDUVWYRLQREQRYOMLYHJR]GQHYLUH
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Slika 7: Drevnina v osrednjem delu parka v Študentskem naselju leta 1958 (Švabić, 1958).

4

CILJ RAZISKAVE IN HIPOTEZE

Zastavljeni cilj naloge je inventarizacija površin v Študentskem naselju v Rožni dolini v
Ljubljani ter izdelava katastra drevnine na območju naselja. Pri inventarizaciji površin bomo
upoštevali namen njihove rabe, posebej pa preverili delež zelenih površin ter možnosti za
povečanje njihovega obsega in izboljšanje stanja, predvsem z zasaditvami nove drevnine.
Drevnini bomo ob popisu določili vrsto, izmerili višino in obseg v prsni višini ter izvedli
grobo arboristično analizo, podatke pa vnesli v kataster. Drevnino bomo presojali tudi po
njenih učinkih na okolico, in sicer po alergenosti in invazivnosti.
Pridobljene podatke bomo uporabili za preverjanje zastavljenih hipotez in oceno stanja
parkovnih površin v naselju. Na podlagi ugotovljenega pa bomo predlagali enega od možnih
arboristično zasnovanih razvojnih konceptov.
Za izhodišče naloge smo določili tri hipoteze:
1. Zelenih površin je v Študentskem naselju v Rožni dolini več kot 50 %, delež zelenih
površin na stanovalca v naselju je takšen, da po uveljavljenih standardih omogoča
zdravo življenje.
2. Stanje drevnine v naselju je dobro, več kot 50 % dreves je vitalnih in dobro negovanih.
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3. Stanje urbane parkovne opreme je zadovoljivo, zasaditve parkovnih površin in

umestitev opreme v prostoru pa je takšna, da uporabniki prepoznajo območja
za izvajanje določenih dejavnosti.

5
5.1

METODE DELA
METODE INVENTARIZACIJE POVRŠIN

Inventarizacija površin je potekala na terenu s pomočjo terenske opreme Oddelka za
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Za digitalizacijo
in obdelavo pridobljenih podatkov smo uporabili programsko opremo fakultete ter javno
dostopne podatke Geodetske uprave Republike Slovenije. Za ugotavljanje razvojne
dinamike parkovnih zasaditev v naselju so nam bile v pomoč tudi fotografije avtorja Miloša
Švabića (fond originalnih negativov št. DE1213), ki smo jih za potrebe naloge pridobili v
Muzeju novejše zgodovine Slovenije.
Inventarizacijo površin smo izvedli s programskim orodjem ArcGIS 10.4 (ArcMap, 2017),
ki omogoča različne prostorske analize, med drugim izračun velikosti površin, lege, višine,
naklone terena in podobno. Osnovne kartne podlage za prostorsko analizo smo pridobili iz
informacijske baze podatkov Geodetske uprave RS, ki je javno dostopna.
Površine smo izračunali na podlagi načrta Študentskega naselja, ki so nam ga posredovali iz
Uprave Študentskih domov v Ljubljani. Razmejevanje površin (zaslonska digitalizacija)
znotraj naselja je temeljilo na podlagi digitalnih ortofoto posnetkov. Pri izločanju površin po
namembnosti smo se osredotočili na tiste kategorije, ki so tipične za naselja, pri tem pa
upoštevali klasifikacijsko metodo, ki upošteva le glavne tipe rabe ter primerljive združuje
med seboj.
Izvedli smo osnovni popis infrastrukturnih objektov in elementov, ki so vsebinsko in
funkcionalno povezani s parkovnimi površinami. To so športno rekreativne površine,
otroško igrišče, vrtovi za pridelavo zelenjave, objekti, namenjeni kulturni dejavnosti, in
urbana oprema parka.
Na terenu smo opravili tudi kartiranje dreves, ki smo jim pozneje na podlagi terenskih
zapiskov in skic, digitalnih ortofoto posnetkov in lidarskega digitalnega modela krošenj,
določili položaj v okolju ArcGIS 10.4 (ArcMap, 2017). Pri tem smo uporabili zaslonsko
digitalizacijo. Ker je za ustvarjanje učinkov pri prostorskih ureditvah pomembna gostota
dreves na površino, smo preverili, kolikšno število dreves raste okoli določenih posameznih
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točk v naselju v radiju 20 m. Število dreves okrog izbranih točk, ki jih glede na izbran radij
samodejno določa izbrana programska oprema, smo izračunali v okolju ArcGIS 10.4
(ArcMap, 2017) z uporabo orodja Point Density.
5.2

METODE INVENTARIZACIJE DREVNINE

Osnovni del inventarizacije drevnine predstavlja popis drevesnih in grmovnih vrst v parku.
Vsakemu drevesu s premerom nad 10 cm v prsni višini, to je 1,3 m od tal, smo določili
drevesno vrsto, mu izmerili premer in obseg v prsni višini ter izmerili višino. V analizo smo
zajeli tudi drevesa, ki imajo prsni premer manjši od 10 cm, vendar presegajo višino 4 m.
5.2.1 Določitev drevesnih in grmovnih vrst
Za določitev drevesnih in grmovnih vrst smo uporabili določevalni ključ:


Martinčič A. (ur.). 2007. Mala flora Slovenije, Ključ za določanje praprotnic in semenk.
Tehniška založba Slovenije: 967 str.

ter literaturo:









Brus R. 2005. Dendrologija za gozdarje. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: 408 str.
Brus R. 2004. Drevesne vrste na Slovenskem. Ljubljana, Mladinska knjiga Založba: 399
str.
Brus R. 2008. Sto grmovnih vrst na Slovenskem. Ljubljana, Tehniška založba Slovenije:
215 str.
Batič F., Wraber T., Turk B. 2003. Pregled rastlinskega sistema s seznamom rastlin in
navodili za pripravo študentskega herbarija. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek
za agronomijo: 160 str.
Kotar M., Brus R. 1999. Naše drevesne vrste. Ljubljana, Slovenska matica v Ljubljani:
320 str.
Mayer J., Schwegler H.W. 2005. Katero drevo je to. Kranj, Založba Narava: 318 str.
Mlakar J. 1990. Drevesa in grmi Slovenije. Ljubljana, Tehniška založba Slovenije: 164
str.

5.2.1 Določitev obsega in premera
Obseg v prsni višini smo izmerili z gozdarskim π-metrom, iz tega pa s programom Office
Excel 2009 izračunali premer dreves po enačbi:
𝑜𝑏𝑠𝑒𝑔1,3 𝑚
𝑑1,3 𝑚 =
… (1)
𝜋
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5.2.2 Višina
Višino dreves smo merili z višinomerom Vertex IV proizvajalca Haglőf, št. CE 4-0088. V
primeru panjevskih dreves, ki izraščajo neposredno iz panja oziroma tvorijo več glavnih vej
pod prsno višino, smo obseg v prsni višini in premer izmerili za vsako deblo posebej, višino
pa določili kot povprečje vseh debel. Za takšen način določanja višine smo se odločili zato,
ker je v prepletu krošenj posameznih debel panjevskega drevesa s tal praktično nemogoče
določiti vrh posamezne krošnje.
5.2.3 Zdravstveno stanje
Vsa evidentirana drevesa smo razvrstili tudi v razrede glede na njihovo zdravstveno stanje.
Merila, po katerih smo glede na zdravstveno stanje razvrščali drevesa, so vitalnost krošnje
ter vidne poškodbe koreničnika in debla. Vizualno oceno vitalnosti krošenj smo izvedli po
metodi ocene krošenj po Rollofu (2001). Metoda temelji na okularni presoji manjkajočega
deleža asimilacijskih organov v krošnji izbrane drevnine v primerjavi z normalno razvito in
olistano drevnino iste vrste na primerljivem rastišču in primerljivega položaja. Drevesa so
po tej metodi razvrščena v razrede glede na vitalnost oziroma osutost krošenj, in sicer:
− razred 0; drevesa v tem razredu imajo vitalno krošnjo v polnem razrastu.
− razred 1; drevesa v tem razredu imajo degenerirano krošnjo, kar pomeni
poškodovano krošnjo, ki že kaže znake slabe vitalnosti.
− razred 2; pri drevesih v tem razredu opazimo stagnacijo krošnje, vitalnost je slaba,
krošnja pa že precej presvetljena.
− razred 3; za drevesa v tem razredu je značilna resignacija krošnje. Drevesa s takšnimi
krošnjami so močno prizadeta in že popolnoma nevitalna, prihaja do sušenja tanjših
in tudi debelejših vej.
Posebnost lestvice za oceno poškodovanosti krošnje po Roloffu je, da grafično predstavi
drevesa v času olistanosti in v obdobju mirovanja, ko so listopadne vrste brez listov.
Poškodovanost krošnje na ta način lahko določamo ločeno glede na stanje asimilacijskega
aparata ali olesenelega dela krošnje.
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Slika 8: Grafični primer poškodovanosti krošenj pri navadni bukvi (Fagus sylvatica) (Roloff, 2001: 55)

Po merilu poškodovanosti debla in koreničnika smo drevesa razvrstili v razrede glede na
velikost poškodb. V prvi razred smo razvrstili drevesa brez poškodb na deblu ali
koreničniku, v drugi razred drevesa z manjšimi poškodbami, ki jih drevo še lahko zaceli, v
tretji razred so razvrščena drevesa z večjimi svežimi poškodbami, ki se ne bodo zacelile in
lahko pomenijo vdor za glive in parazite, v četrti razred pa smo razvrstili drevesa velikimi
zastaranimi poškodbami in že napadena s trohnobo. V tem razredu so drevesa, ki so že tako
poškodovana, da je ogrožena njihova stojnost in zaradi možnosti porušitve predstavljajo
nevarnost za ljudi in objekte pod sabo.
Kot določajo tudi arboristične smernice, smo krošnje dreves pregledali v rastnem obdobju
in v obdobju mirovanja rasti. Prva analiza vitalnosti krošenj je bila opravljena v
zgodnjespomladanskem obdobju, ko je drevje prehajalo iz zimskega mirovanja v
vegetacijsko fazo, v terminu med 27. 2. 2017 in 5. 3. 2017. Druga analiza, ocena po lestvici
polne olistanosti, pa je potekala med 15. 4. 2017 in 8. 6. 2017.
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Slika 9: Analiza vitalnosti pred olistanjem krošnje

5.2.4 Alergenost
Za določanje alergenosti peloda evidentirane drevnine smo uporabili lestvico OPALS
(Ogren plant allergy scale, Ogren, 2000). Lestvico med drugimi uporablja tudi ameriško
združenje urbanih gozdarjev (American Lung Association and the USDA Urban Foresters).
Rastlinske vrste so po OPALS lestvici razvrščene v štiri razrede alergenosti:
− razred 1; rastline, ki so glede alergenosti primerne za urbane zasaditve, ker je njihov
cvetni prah nealergen.
− razred 2; rastline s cvetnim prahom, ki na večino ljudi deluje nealergeno oziroma
njihovega učinka ne poznamo dovolj dobro.
− razred 3; rastline z manj alergenim cvetnim prahom.
− razred 4; rastline, z zelo alergenim cvetnim prahom, zato avtor lestvice odsvetuje
njihovo uporabo za zasaditve v urbanih okoljih. Priporoča tudi odstranjevanje
takšnih vrst iz urbanih okolij, kjer je to mogoče.
5.2.5 Invazivnost
V zadnjem času veliko pozornosti namenjajo tujerodnim invazivnim rastlinskim vrstam, ki
ogrožajo avtohtone vrste v njihovem naravnem okolju, ter povzročajo ekonomsko škodo.
Pogosto gre za vrste, ki so bile v novo okolje vnesene v okrasne namene. Za klasificiranje
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evidentiranih dreves po merilu invazivnosti smo uporabljali seznam invazivnih rastlinskih
vrst, predstavljen v Priročniku za sistematično kartiranje invazivnih tujerodnih rastlinskih
vrst (Jogan in sod., 2012), za določanje pogostosti pojavljanja in status invazivnosti na ožjem
območju mesta Ljubljana pa smo uporabili podatke, ki so bili predstavljeni v prispevku
»Tujerodne vrste habitatnih tipov in dendroflore Mestne občine Ljubljana«, objavljenem v
zborniku Invazivne tujerodne vrste v gozdovih ter njihov vpliv na trajnostno rabo gozdnih
virov (Jogan in sod., 2016).

6

REZULTATI

6.1

INVENTARIZACIJA PROSTORA

6.1.1

Deleži površin

Celotna površina študentskega naselja v Rožni dolini, na kateri je bila izvedena prostorska
analiza in inventarizacija drevnine, znaša 74.640 m2 oziroma približno 7,5 ha. To je celotna
površina naselja, ki zajema zelene površine, stavbišča (tlorisi stavb), povezovalne tlakovane
poti in parkirišča ter druge komunalne površine, športno-rekreativne zunanje površine in
Študentske skupnostne vrtove. Univerzitetno športno dvorano, ki je del naselja, smo
obravnavali kot stavbišče, čeprav se v njej izvajajo športno rekreativne dejavnosti. Kot
stavbišča smo izločili tudi manjše pokrito parkirišče na severozahodnem delu naselja, ki,
čeprav gre za enostavno kovinsko konstrukcijo, pokrito s streho, v prostoru deluje kot grajen
objekt. Površino smo obravnavali tudi kot poligon z zunanjim obsegom okoli 1240 m.
Rezultati prostorske analize so predstavljeni v preglednici 1.
Preglednica 1: Namenska raba površin v Študentskem naselju v Rožni dolini v Ljubljani in deleži glede na
skupno površino

Namenska raba

Površina
(m2)

Delež v od
skupne
površine (%)

Zelene površine

34792,08

46,61

Stavbišča

16448,71

22,04

Parkirišča, tlakovane poti in površine, komunalne površine

18565,28

24,87

4488,27

6,01

345,36

0,47

74639,70

100

Športno rekreativne zunanje površine
Študentski skupnostni vrtovi
Skupaj
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Izločene površine po namenski rabi smo predstavili v grafični obliki, s karto, kjer je razvidna
njihova porazdelitev v prostoru.

Slika 10: Razdelitev površine Študentskega naselja po namenski rabi
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Iz karte je razvidno, da so večje površine, namenjene športno-rekreativnim dejavnostim in
družabnim dejavnostim, locirane v severni polovici naselja, v južni polovici naselja pa je
glede na celoto nekoliko večji delež zelenih oziroma parkovnih površin. V severni polovici
imajo svojo lokacijo tudi stavbe, namenjene oskrbi stanovalcev in uporabnikov naselja, to
so študentska restavracija, športna dvorana, pralnica, delavnice vzdrževalcev, upravna
stavba naselja in večji del parkirišč.
6.1.2

Zelene površine

Kot zelene površine smo pri prostorski analizi opredelili vse površine, ki so prekrite z
rastlinjem. Znotraj naselja je večina zelenih površin od drugih ločena z robniki, meja je
praviloma jasno določena. Zelenih površin je v naselju 34.792 m2, kar predstavlja 46,61 %
površine celotnega naselja. Praktično vse zelene površine so prekrite z vzdrževanim
travinjem in poraščene s posameznimi drevesi in grmovnicami. Gosteje zaraščeni so le
grmovni nasadi ob stanovanjskih blokih, strnjen sestoj večjih dreves v osrednjem delu
naselja ob bloku III, panjevski nasad ameriškega javorja (Acer negundo) za blokom V in
nasad iglavcev za blokom II. V teh delih je drevnina zaraščena tako gosto, da krošnje tvorijo
strnjen sklep. Med zelene površine smo uvrstili tudi študentske skupnostne vrtove, izločili
pa nasade v betonskih koritih in parkirne prostore pred blokom IX in X, ki so tlakovani s
travnimi ploščami.
Vse površine so redno in dokaj dobro vzdrževane.
Povprečno na posameznega stanovalca v naselju pripada 10,65 m2 zelenih površin. Za
izračun smo upoštevali vse zelene površine skupaj s študentskimi skupnostnimi vrtovi, kar
znaša 35.137 m2, ter 3300 stanovalcev, kar je približno število študentov ob polni
zasedenosti sob v naselju (Študentski dom …, 2017).
Velik del območja naselja obkroža vzdrževana živa meja. Skupna dolžina vseh živih mej je
približno 920 m, kar predstavlja okoli 75 % dolžine meje posesti naselja. Znotraj naselja je
živa meja zasajena le okrog otroškega igrišča in pred vhodi v stanovanjske objekte. Zaradi
zasnove naselja, ki zelene površine umešča v geometrijsko pravilne prostore med stavbe in
ulice, ki obdajajo naselje, je večji del dreves sajen v urejene sheme, linijsko in drevoredno.
Pri razvrščanju dreves v kategorije smo kot vrstno sajena določili linijsko sajena drevesa
različnih višin, starosti in tudi vrst, kot drevoredne zasaditve pa smo določili linijsko sajena
drevesa približno iste starosti, višine in predvsem iste drevesne vrste (Šiftar, 2003).
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V parku sta dve drevoredni zasaditvi. Ob igrišču za igre z žogo je lipov drevored s 13 drevesi
in povprečno višino 10,2 m, na zahodni strani stavbe I pa je ob osrednji poti zasajen mlajši
javorov drevored s 26 drevesi in povprečno višino 4,3 m. Lipov drevored se bo z leti razvil
v visok drevored s pričakovano višino med 20 in 30 metri, javorov drevored pa je grajen s
sorto nizkoraslega ostrolistnega javorja in z leti ne bo bistveno pridobil na višini.
Vrstno so sajena drevesa ob mejah naselja z glavnimi ulicami in ob parkiriščih. Na mejah
naselja so sajena za živo mejo proti notranjosti naselja in s tem tudi obvarovana pred
poškodbami. Takšni so nasadi javorjev ob meji naselja s Škrabčevo ulico in Ulico I, pretežno
lipova drevesa pa so vrstno razvrščena ob meji naselja z Svetčevo ulico. Vrstno so sajene
tudi sadike metasekvoje in omorike za blokom III ter javorji, bori in robinje ob parkiriščih
pred bloki IX in X.
6.1.3

Parkirne površine

Dostop v naselje z avtomobili je omejen in je dovoljen le stanovalcem in zaposlenim v
naselju. Na cestnih vhodih v naselje so zato nameščene dvižne rampe, ki onemogočajo vstop
ostalim vozilom. V naselju je trenutno na voljo okoli 330 parkirnih mest. Površine,
namenjene parkiranju avtomobilov skupaj z dovoznimi potmi in ostalimi komunalnimi
površinami predstavljajo okoli 25 % površine naselja, to je 18.565 m2.
Večje površine, namenjene parkiranju, so v zahodnem delu naselja ob Svetčevi ulici in v
osrednjem delu naselja ob upravni stavbi, manjša parkirišča pa so na severnem delu naselja
ob Cesti 27. aprila, ob stanovanjskih blokih IX in X ter ob Škrabčevi ulici za stanovanjskim
blokom V. Namenskih parkirišč za električna vozila, ki bi bila opremljena z
elektropolnilnimi napravami, v naselju še ni.
6.1.4

Urbana oprema

Od urbane opreme je v naselju uporabnikom na razpolago 54 vzidanih klopi, ki so v večini
locirane v severnem delu parka ob športno rekreativnih površinah, v drugih delih parka so
razporejene predvsem ob povezovalnih poteh. V naselju je ob poteh razporejenih tudi več
košev za smeti, pred vsako stavbo pa so nameščena stojala za kolesa. Poti, parkirišča in
vhodni deli stavb so opremljeni z ulično razsvetljavo. Klopi, koši za smeti in ulična
razsvetljava niso oblikovani in dimenzionirani po standardih, ki jih za javno urbano opremo
v mestu predlaga Mestna občina Ljubljana in so predstavljeni v Katalogu urbane opreme
MOL.
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Slika 11: V tla vzidana klop; takšnih klopi je v parku 54

Na različnih mestih so nameščena korita za rože in zelišča, za njihovo zasaditev skrbijo člani
Študentskih skupnostnih vrtov. Večja zasajena korita so postavljena tudi na komunikacijske
poti in preprečujejo vožnjo z avtomobili v zaprte dele naselja. Korita sicer omejujejo vožnjo
avtomobilom, so pa precej moteča in nevarna za kolesarje, predstavljajo pa tudi oviro za
prehod vzdrževalnih vozil, ki zato za obvoz uporabljajo zelenice. Ob športnih površinah je
postavljen vodnjak s pitno vodo, v večjem delu naselja pa so razporejeni samostoječi gasilski
hidranti. Od ostale urbane opreme je v parku še nekaj kovinskih mrežnih ograj okoli športnih
poligonov in igrišč ter sistemi za odvodnjavanje in komunalne vode.
6.1.5

Športno rekreativne površine

V naselju je več športno rekreativnih površin, ki so dobro obiskane. V severnem delu so
igrišča za tenis in igre z žogo, v osrednjem delu je prostor za fitnes, ob telovadnici na
vzhodnem delu pa so igrišča za odbojko na mivki. Igrišče za odbojko je ograjeno z visoko
žično ograjo, dostop pa je možen le skozi telovadnico. Iz starih posnetkov je razvidno, da je
bilo pred desetletji na severnem delu parka tudi igrišče za mini golf, ki pa so ga ob dozidavi
bloka XI spremenili v parkirišče. Športno rekreativne površine so, razen športnih rekvizitov,
slabo opremljene. Ob igriščih za tenis in igre z žogo razen nekaj klopi in vodnjaka s pitno
vodo ni druge opreme.
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Otroško igrišče

Ob starševskem bloku ima svoje mesto ograjeno otroško igrišče. Na igrišču je manjše število
igral, peskovnik in nekaj klopi. Ograjeno je s kovinsko mrežasto ograjo in vzdrževano nizko
živo mejo, ki jo sestavljajo različne grmovne vrste. Vhod se zapira z vrati in v nočnem času
praviloma zaklepa, da se preprečuje vandalizem. Znotraj igrišča in ob njem so večja drevesa,
ki nudijo prijetno senco v poletnem času.

Slika 12: Otroško igrišče v parku Študentskega naselja

6.1.7

Študentski skupnostni vrtovi in nasad sadnega drevja ob bloku VI

Na severnem delu območja, za kuhinjo študentske restavracije, so od leta 2015 urejeni vrtovi
za pridelavo zelenjave in sadja. Pred tem je prostor služil kot skladišče za kurilno olje za
potrebe kurilnice naselja. Vrtovi so nastali na pobudo študentov naselja in so kot projekt
delno financirani preko Študentskih domov Ljubljana, vključeni pa so tudi v širši projekt
revitalizacije zelenih površin uprave študentskih domov. Skupnostni vrtovi so primer dobre
prakse aktivnega sodelovanja stanovalcev naselja. Delujejo po načelih permakulture, pri
čemer gre za ustvarjanje trajnostnega življenjskega prostora. Študentom takšna raba površin
omogoča lastno pridelavo kvalitetne hrane in izmenjavo izkušenj ter pridobivanje novih
veščin s tega področja, lahko pa je tudi prostor za druženje. Sodelovanje v skupnosti je
prostovoljno. Skupnost poleg vrta ureja tudi zasaditve z začimbnimi zelišči v betonskih
koritih po naselju ter skrbi za sadno drevje ob poteh v parku. Pridelki iz teh zasaditev so
praviloma namenjeni vsem stanovalcem naselja (Študentski skupnostni …, 2017).
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Slika 13: Študentski skupnostni vrtovi

Površina vrtov je 345 m2, kar predstavlja le 0,47 % celotnega naselja. Umestitev skupnostnih
vrtov v prostor ni najbolj posrečena. Obdelovalno zemljišče je nekoliko spuščeno pod nivo
okolice in utesnjeno , zaradi severne lege za stavbo pralnice pa tudi precej zasenčeno. Vrtovi
so z vseh strani obdani s stavbami in parkirišči, zato pri sedanji ureditvi širitev ni možna.
Ker je površina obstoječih vrtov omejena, želje po pridelavi sveže zdrave hrane pa velike,
člani skupnosti svojo dejavnost širijo tudi na druge lokacije v naselju. Na zelenici na zahodni
strani bloka VI so leta 2016 zasadili 20 sadik sadnega drevja, in sicer 8 sadik hruške (Pyrus
communis) in 12 sadik slive (Prunus domestica). Sadike so bile vzgojene v drevesnicah
Mirosan in Studenec. Sajene so na ustrezna mesta, dovolj oddaljene od objektov, ustrezen
pa je tudi razmik med njimi. V aprilu 2017 je bila višina sadik okoli 1,5 metra, vse pa so
vitalne in dobro uspevajo. Tako kot Študentski skupnostni vrtovi je tudi nasad sadnega
drevja primer dobrega sodelovanja uporabnikov in lastnikov vrta, predvsem pa daje zelenim
površinam v naselju dodano vrednost.
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Slika 14: Nov nasad sadnega drevja ob zahodni fasadi bloka VI

6.1.8

Atelje akademije za likovno umetnost

Na severnem delu območja študentskega naselja je ob Cesti 27. aprila stavba, v kateri ima
svoje prostore Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Ljubljana. Izvedena je kot
sklop ateljejev, ki se z večjimi steklenimi površinami odpirajo proti Rožniku, južna fasada
pa je obrnjena proti naselju in je zasnovana razgibano z odprtim vhodnim delom in
balkonskim nadstropjem, ki deluje kot gank. Prostor ob stavbi je zasajen z nizkim, predvsem
sadnim drevjem, okrasnimi grmovnicami in rožami ter dopolnjuje kakovostno arhitekturo
stavbe. Severni del vrta, ki je zdaj nedostopen zunanjim obiskovalcem, je v enem delu
zapuščen, drugje pa deluje kot podaljšek kiparskega ateljeja in je lahko kiparska delavnica
na prostem. Prav v tem delu parka najdemo nekaj skritih zaraščenih kotičkov, ki bi bili lahko
kvalitetnejše izkoriščeni. Pred stavbo ateljejev je večji parkirni prostor in široka dovozna
pot, oboje pa zavzema veliko prostora, ki ga je mogoče izkoristiti bistveno bolj učinkovito.
Slabo izkoriščen ostaja tudi parkirni prostor med ateljeji in kurilnico, ki je zdaj namenjen
predvsem odlagališču gradbenega materiala.
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Objekt skupaj z vrtno zasnovo deluje zaokroženo in ločeno od okolice, kar je v bistvu
prednost, saj omogoča izvedbo namenskih vsebin.

Slika 15: Južni del vrta ob ateljejih

6.1.9

Likovna oprema

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so v parku vsako leto potekale študentske forme
vive, kot vzporednica takrat popularnim formam vivam po Sloveniji (Kostanjevica na Krki,
Lucija, Ravne na Koroškem …). Prihajali so študentje kiparstva likovnih akademij iz vse
Jugoslavije in ustvarjali v peščencu, ki je bil v ta namen pripeljan iz takratne republike Bosne
in Hercegovine (Umetnost …, 2017). Nastala dela so ostala v parku kot likovna oprema
prostora, njihova umestitev pa ni bila naključna. Vseh skulptur je danes v parku še 21,
locirane pa so ob glavnih poteh ter vhodih v park.
Umeščanje večjega števila skulptur na manjše parkovne površine je precej značilno za
sorazmerno kratko obdobje nekaj desetletij ob koncu 20. stoletja, kasneje pa je takšna
postavitev javne plastike zamrla ali pa je ostala omejena na okolico galerij. Forma viva v
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javnih parkovnih površinah je tako dokument nekega časa in odraža takratno razumevanje
javnega prostora, zato bi bilo smiselno celotno likovno opremo ohraniti v prvotni postavitvi.
Kasnejša likovna posredovanja v prostoru parka niso dosegala kakovost forme vive iz
sedemdesetih, omejena pa so na dekorativno poslikavo fasad in v zadnjih letih kot
priložnostni grafiti, običajno brez privolitve upravljalca.

Slika 16: Forma viva v parku Študentskega naselja

6.2

INVENTARIZACIJA DREVNINE

6.2.1

Rezultati inventarizacije drevnine

V parku študentskega naselja v Rožni dolini v Ljubljani smo evidentirali 441 dreves, ki imajo
prsni premer večji od 10 cm ali višino višjo od 4 m. Pri v evidenco zajetih panjevskih
drevesih smo upoštevali vsa debla, ki odganjajo iz panja in je mesto razdružitve med njimi
nižje od 1,3 m. Takšnim drevesom smo določili enotno evidenčno številko, posamezna debla
pa označili še s črkami abecede. Dodatnih panjevskih debel je v evidenco zajetih še 37.
Skupaj smo tako analizirali 478 dreves. Evidentiranim drevesom smo določili vrsto in
latinsko ime, izmerili dimenzije, prešteli smo drevesa iste vrste in delež posamezne vrste
oziroma rodu v skupni vsoti vseh dreves.
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Preglednica 2: Deleži in povprečne dimenzije dreves

Delež v %

Vsa drevesa
100

Listavci
86,4

Iglavci
13,6

14,12

14,78

9,94

33,2

35,31

19,8

Povprečna višina v m
Povprečen premer v cm

V parku evidentirane drevesne vrste v odrasli fazi večinoma lahko dosegajo višine prek 30
m, nekatere vrste tudi precej več. Iz tega lahko sklepamo, da je nizka povprečna višina
evidentiranih dreves posledica bodisi visokega deleža mlajšega drevja, bodisi večjega deleža
nizkoraslih sort. Nizkorasle sorte drevesnih vrst najdemo predvsem v drevorednih
zasaditvah.
Na nizko povprečno višino iglavcev najbolj vpliva mlajši nasad omorike (Picea omorika) in
metasekvoje (Metasequoia glyptostroboides) na zelenici za Domom št. II. Pri teh vrstah v
prihodnje pričakujemo največji višinski prirast, podobno tudi pri drevesih rodu lipa (Tilia)
in javor (Acer), ki predstavljajo večji delež mlajših dreves. Druge vrste so bolj zastopane s
starejšimi drevesi, ki so blizu kulminacije višinskih prirastkov.
Iz frekvenc dreves po višinskih razredih je razvidno, da je velika večina evidentiranih dreves
znotraj višinskih razredov od 8 do 20 m. Kar tri četrtine (73,4 %) vseh evidentiranih dreves
je v višinskih razredih med 12 in 20 m, skupaj z višinskim razredom med 8 in 12 m pa
predstavljajo 87 % vseh dreves. V višinskih razredih nad 24 m je 11,7 % dreves, najvišja
drevesa pa ne presežejo višine 37 m.
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Slika 17: Frekvence dreves po višinskih razredih
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Slika 18: Lokacije dreves v Študentskem naselju in obseg njihovih krošenj
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Kljub nizki povprečni višini pa so drevesa, predvsem v osrednjem, najstarejšem delu parka,
kjer najdemo najvišje osebke, v skladnem razmerju z višinami stavb in zagotavljajo dovolj
zastora po celotni fasadni površini, zaradi dobre vitalnosti pa ne predstavljajo večje
nevarnosti za okoliške stavbe. Povprečna višina stavb v naselju je sicer približno 16 m, nekaj
stanovanjskih blokov pa je visokih do 30 m.
Za doseganje učinkov, ki jih v parku ustvarja drevnina, je pomembna gostota zasaditve, pri
čemer je pomembno, koliko dreves uporabnik prostora občuti v svoji bližini oziroma vidnem
polju. Občutek gostote zasaditve je seveda tesno povezan z višino dreves in velikostjo
njihovih krošenj. Pri povprečni višini dreves 14 m in parkovni površini približno 3,5 ha smo
za ocenjevanje gostote dreves na površino izbrali radij 20 m okrog vsake točke v naselju.
Število dreves v tem radiju nam poda informacijo, kakšna je gostota zasaditve z drevnino.
Ugotovili smo, da na večini opazovalnih mest na zelenih površinah v radiju 20 m okrog
točke opazovanja, kar predstavlja okoli 1200 m2, raste do 10 dreves. Največje ugotovljeno
število dreves na površini okrog točke opazovanja v naselju znaša 36.
Karta, ki grafično predstavlja število dreves na izbranih točkah v parku v radiju 20 m, poleg
informacije o učinkih drevja oziroma krošenj predstavlja še več bistvenih podatkov, ki so
zanimivi za upravljalca in vzdrževalca parkovnih površin. Iz zbranih podatkov lahko
ugotovimo precejšnje razlike v gostotah zasaditve iz različnih obdobij v razvoju parka. V
najstarejših delih, kjer raste tudi najstarejše drevje, je gostota zasaditev bistveno večja, kot v
novejših delih, daleč najmanj dreves na površino pa je prav v delu parka ob športni dvorani,
kjer so sadike dreves stare le nekaj let in večina še ne presega meritvenega praga. Glede na
izbor sadik in njihovo razvrstitev bi težko ocenili, da gre pri tem za načrtno oblikovanje
prostora in doseganje posebnih estetskih učinkov. Prej lahko sklepamo, da je bilo glavno
vodilo pri zasaditvi tega dela varčevanje.
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Slika 19: Število dreves na izbranih točkah v parku Študentskega naselja v radiju 20 m
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Velike zgostitve drevja na karti opazimo za Ateljeji ALUO in na južni strani bloka V. Na
obeh lokacijah drevnina raste podivjano. Za Ateljeji se divje razraščajo predvsem ostrolistni
javorji (Acer platanoides) in navadni beli gaber (Carpinus betulus), za blokom V pa ameriški
javor (Acer negundo).
Med evidentiranimi drevesi, ki dosegajo meritveni prag, smo določili 50 različnih vrst, ki
pripadajo 36 rodovom, 7 drevesom pa smo zaradi možnosti, da gre za križance med vrstami,
določili le rod.
Preglednica 3: Drevesne vrste v parku Študentskega naselja v Rožni dolini v Ljubljani in njihovi deleži

Zap.

Drevesne vrste

Species

Število

št.

Delež
(%)

1.

ostrolistni javor

Acer platanoides

71

14,85

2.

navadna breza

Betula pendula

61

12,76

3.

lipovec

Tilia cordata

55

11,51

4.

navadni beli gaber

Carpinus betulus

47

9,83

5.

veliki jesen

Fraxinus excelsior

26

5,44

6.

gorski javor

Acer pseudoplatanus

19

3,97

7.

omorika

Picea omorika

18

3,77

8.

črni bor

Pinus nigra

14

2,93

9.

ameriški javor

Acer negundo

11

2,30

10. dob

Quercus robur

11

2,30

11. lipa

Tilia platyphyllos

11

2,30

12. mandžurski oreh

Juglans mandshurica

9

1,88

13. navadna smreka

Picea abies

9

1,88

14. divja češnja

Prunus avium

9

1,88

15. trnata gledičevka

Gleditsia triacanthos

8

1,67

16. metasekvoja

Metasequoia glyptostroboides

7

1,46

17. rdeči bor

Pinus sylvestris

7

1,46

18. srebrna lipa

Tilia tomentosa

7

1,46

19. mirobalana

Prunus cerasifera

5

1,05

''se nadaljuje''
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''nadaljevanje Preglednice 3''
Zap.

Drevesne vrste

Species

Število

št.

Delež
(%)

20. robinija

Robinia pseudoacacia

5

1,05

21. gorski brest

Ulmus glabra

5

1,05

22. srebrni javor

Acer saccharinum

4

0,84

23. cercidifil

Cercidiphyllum japonicum

4

0,84

24. navadni oreh

Juglans regia

4

0,84

25. navadna jablana

Malus domestica

4

0,84

26. črni topol

Populus nigra

4

0,84

27. pobešava vrba

Salix × sepulcralis

4

0,84

28. evropski macesen

Larix decidua

3

0,63

29. javorolistna platana

Platanus × hispanica

3

0,63

30. sliva

Prunus domestica

3

0,63

31. lipa

Tilia sp.

3

0,63

32. ameriška katalpa

Catalpa bignonioides

2

0,42

33. turška leska

Corylus colurna

2

0,42

34. smreka

Picea sp.

2

0,42

35. octovec

Rhus typhina

2

0,42

36. japonska sofora

Sophora japonica

2

0,42

37. jelka

Abies sp.

1

0,21

38. mandžurski javor

Acer ginnala

1

0,21

39. navadni divji kostanj

Aesculus hippocastanum

1

0,21

40. visoki pajesen

Ailanthus altissima

1

0,21

41. enovratni glog

Crataegus monogyna

1

0,21

42. navadna bukev

Fagus sylvatica

1

0,21

43. črni oreh

Juglans nigra

1

0,21

44. navadni brin

Juniperus communis

1

0,21

45. ameriški ambrovec

Liquidambar styraciflula

1

0,21

46. tulipanovec

Liriodendron tulipifera

1

0,21

''se nadaljuje''
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Naravno se drevnina v parku pomlajuje le v živih mejah in manjšem delu površine za blokom
V in ateljeji ALUO. Na ostalih površinah pa do naravnega zaraščanja z drevnino ne prihaja,
ker s košenjem sproti odstranjujejo tudi drevesne in grmovne poganjke. Iz živih mej bi se s
prenehanjem obrezovanja razvila drevesa, ki so samoniklo vzklila med grmovnimi
krošnjami, predvsem gre za drevesne vrste rodu beli gaber (Carpinus) in javor (Acer).
6.2.2

Register in kataster popisane drevnine

Podatke, pridobljene v sklopu inventarizacije in ocene stanja drevnine na terenu, smo vnesli
v register drevnine. V registru so zbrani podatki o evidenčni številki, drevesni vrsti, višini,
premeru in obsegu v prsni višini popisane drevnine, poleg tega pa še ocena njihovega
zdravstvenega stanja po Rollofu ter podatek o morebitnih posebnostih. Podatki iz registra so
shranjeni v obliki datoteke v programskem okolju Microsoft Excel 2013.
Za izdelavo katastra smo evidentirani drevnini dodali še prostorsko komponento. Podatke o
položaju evidentirane drevnine v okolju ArcGIS 10.4 (ArcMap, 2017) smo pripravili za vnos
v javni pregledovalnik prostorskih podatkov, kjer bi jih lahko uporabljali registrirani
uporabniki. Izvedli smo testiranje pripravljenega modela.
S klikom na točko – izbrano drevo bi uporabniki lahko prišli do podatkov iz registra, ki se
prikažejo v aplikativni tabeli oziroma dodatnem pojavnem oknu (slika 21).

Slika 21: Izpis podatkov iz registra drevnine v pojavnem oknu
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Za lažjo orientacijo na interaktivni digitalni karti so točke, ki predstavljajo drevesa, obarvane
z različnimi barvami, vsaka barva pa predstavlja določeno drevesno vrsto. Velikost točke je
v razmerju s prsnim premerom izbranega drevesa (slika 22).

Slika 22: Barva in velikost točk uporabniku omogoča lažjo orientacijo na interaktivni digitalni karti

6.2.3

Rezultati analize zdravstvenega
evidentirane drevnine

stanja,

alergenosti

in

invazivnosti

Rezultati analize zdravstvenega stanja dreves glede na vitalnost krošnje ter stanje
koreničnika in debla so prikazani v preglednici 4.
Preglednica 4: Število in deleži dreves glede zdravstvenega stanja

Vitalnost krošnje oziroma zdravstveno stanje
Vitalna krošnja v polnem razrastu (razred 0 po
Rollofu), deblo in koreničnik nepoškodovana
Poškodovana krošnja, ki že kaže znake slabe
vitalnosti (razred 1 po Rollofu) ali manjše
poškodbe na deblu in koreničniku
Slabo vitalna krošnja, ki je že precej presvetljena
(razred 2 po Rollofu) ali večje poškodbe debla in
koreničnika
Močno prizadeta, povsem nevitalna krošnja
(razred 3 po Rollofu), ali velike poškodbe na
deblu in koreničniku, napadenost s trohnobo

Število dreves

Delež dreves v %

368

77

61

12,8

29

6

20

4,2
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Iglavci

razred 0

razred 1

razred 2

razred 3

Slika 23: Deleži dreves iglavcev glede na zdravstveno stanje

Listavci

razred 0

razred 1

razred 2

razred 3

Slika 24: Deleži dreves listavcev glede na zdravstveno stanje

Približno četrtina od vseh dreves v parku je slabše vitalnih, le dobrih 4 % pa je močno
prizadetih. Bistvene razlike glede zdravstvenega stanja med iglavci in listavci ne opazimo.
Tak rezultat je posledica bolezni pri nekaterih drevesnih vrstah, deloma pa tudi poškodb, ki
nastajajo predvsem zaradi velike obremenitve parkovnih površin. Od drevesnih vrst
izstopata veliki jesen (Fraxinus excelsior) in trnata gledičevka (Gleditsia triacantos). Razlog
za velik delež slabo vitalnih dreves velikega jesena (40 %) je v bolezni, t. i. jesenovem ožigu,
ki jo povzroča gliva Chalara fraxinea. Gliva povzroča sušenje dreves, najprej zaključkov
vej in vrha, na koncu pa lahko odmre celo drevo. Možnost preživetja je sicer precejšnja,
vendar so napadena drevesa neuglednega videza, suhe veje pa odpadajo, zato je v urbanih
okoljih najboljša rešitev odstranitev dreves in zamenjava z drugo drevesno vrsto. Ker je
večina jesenovih dreves v parku potencialno okuženih, predlagamo redno spremljanje stanja
in v primeru odmiranja tudi takojšnje ukrepanje.
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Redno kontrolo stanja priporočamo tudi za drevesa rodu smreka (Picea) in jelka (Abies), ki
so v zadnjem času močneje ogrožena zaradi podlubnikov. Bližina primestnega gozda
Rožnik, kjer je bilo v zadnjih letih ugotovljenih več žarišč, in težje rastiščne razmere v
urbanem okolju predstavljajo potencialno nevarnost za okužbo. V primeru napada
podlubnikov je zaradi preprečevanja širjenja v okoliški gozd potrebna takojšna sanacija.
Pri vrsti trnata gledičevka (Gleditsia triachantos) je vzrok za slabšo vitalnost pri večini
dreves povezan s pomanjkanjem rastnega prostora krošenj. Ker ima vrsta redko krošnjo, je
ocenjevanje vitalnosti sicer nekoliko bolj zahtevno, zato je rezultat lahko tudi posledica
subjektivne ocene.
Večji delež slabše vitalnih dreves opazimo še pri vrstah mandžurski oreh (Juglans
mandshurica), japonska sofora (Sophora japonica) in jerebika (Sorbus aucuparia). Vrste so
v parku zastopane z majhnim številom dreves, zato posebnega razloga za slabo vitalnost ni
možno določiti. Iz ugotovljenih lokacij teh dreves pa lahko sklepamo, da je njihovo slabo
stanje povezano z neugodnimi mikrorastiščnimi razmerami, kar še bolj velja za mandžurski
oreh, ki je ekološko zahtevnejša vrsta.
Pri velikem številu evidentiranih dreves smo ugotovili večvrhatost ali izraščanje iz panja.
Večvrhatih dreves je v parku 56, to je približno 12 %, panjevskih pa 32, kar predstavlja
približno 7 %. Razlog za večvrhato razraščanje krošenj je v zadostnem rastnem prostoru.
Drevesa v parku večinoma rastejo posamič ali pa dovolj odmaknjeno od drugih, tako da
lahko razvijejo široke krošnje z več glavnimi vejami. Podobno velja tudi za nastanek
panjevskih izrasti.
Za 10 dreves smo ugotovili tako slabo vitalnost, da predlagamo posek. Drevesa, predlagana
za posek, se že sušijo oziroma so napadena s trohnobo. Imajo presvetljene krošnje ali pa
velike površine trohnobe na deblih, z izgledom kazijo okolico, pri večini je tudi ogrožena
njihova stojnost, zato predlagamo takojšnje ukrepanje. Evidenčne številke dreves,
predlaganih za posek in zamenjavo, so:









veliki jesen (Fraxinus excelsior) št. 210 in št. 125,
mandžurski oreh (Juglans mandshurica) št. 152,
sofora (Sophora japonica) št. 247,
pobešava vrba (Salix × sepulcralis) št. 352,
lipovec (Tilia cordata), dob (Quercus robur) št. 390 in št. 138,
srebrni javor (Acer saccharinum) št. 183,
veliki pajesen (Ailanthus altissima) št. 149,
navadna smreka (Picea abies) št. 81.
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Popisano drevje smo analizirali po stopnji alergenosti, kot jo določa lestvica OPALS. V
preglednici so predstavljeni rodovi drevesnih vrst po stopnji alergenosti, njihovo število in
delež v skupnem številu popisanih dreves. Alergenosti grmovnih vrst pa nismo posebej
izpostavljali.
Preglednica 5: Alergenost rodov drevesnih vrst

Stopnja alergenosti

Visoko alergene

Srednje alergene

Nizko alergene,
Vrste, kjer stopnja
alergenosti ni znana

Rodovi
drevesnih vrst
(latinsko)
Betula
Coryllus
Rhus
Salix
Fraxinus
Platanus
Quercus
Sophora
Tilia
Picea
Pinus
Larix
Ginko
Acer
Prunus
Catalpa
Liquidambar
Liriodendron

Rodovi
drevesnih vrst
(slovensko)
breza
leska
octovec
vrba
jesen
platana
hrast
sofora
lipa
smreka
bor
macesen
ginko
javor
sliva
katalpa
ambrovec
tulipanovec

Skupni delež v %
od vseh evidentranih
dreves
14,64

47,27

38,09

V parku Študentskega naselja je delež srednje in visoko alergenih drevesnih vrst precej velik,
kljub temu pa menimo, da ni posebnega razloga za zamenjavo ali odstranitev odraslih dreves,
razen na lokacijah, kjer je njihov alergeni vpliv še posebej moteč, ali pa v primeru slabo
vitalnih dreves. Takšnih je nekaj dreves navadne breze (Betula pendula) v osrednjem delu
parka in drevo turške leske (Corylus colurna) na otroškem igrišču.
Ocenjujemo, da najbolj moteč alergen vpliv v parku predstavljajo semenske dlačice ženskih
dreves vrste črni topol (Populus nigra), ki je v parku zastopana s štirimi velikimi drevesi.
Njihova povprečna višina je 31 m, povprečen prsni obseg pa 320 cm. V času semenjenja je
v osrednjem delu parka v zraku moteča prisotnost alergenih semenskih dlačic. Ker
semenjenje traja le nekaj dni, problem ocenjujemo kot zanemarljiv. Tudi zato, ker gre za
dominantna drevesa, ki odlično opravljajo vlogo v prostoru, njihova odstranitev zaenkrat ni
potrebna.
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Slika 25: V času semenjenja vrste črni topol (Populus nigra) je v delu parka v zraku in po tleh polno semen z
alergenimi dlačicami

Analiza invazivnosti v parku popisanih drevesnih vrst je pokazala, da je takšnih vrst pet:
ameriški javor (Acer negundo), robinija (Robinia pseudacacia), veliki pajesen (Ailanthus
altissima), octovec (Rhus typhina), ter mirobalana (Prunus cerasifera). Število dreves, ki
pripadajo invazivnim vrstam, je v parku 24, kar predstavlja 5-odstotni delež. Največ je
ameriškega javorja, druge vrste so zastopane le z nekaj osebki.
Z vidika invazivnosti predlagamo odstranitev edinega drevesa vrste veliki pajesen (Ailanthus
altissima), št. drev. 89, ki je sicer v slabem stanju in zaradi sušenja vej tako ali tako
predstavlja nevarnost za okolico. Zaradi estetskih razlogov predlagamo redčenje strnjenega
sestoja ameriških javorjev (Acer negundo) na zelenici za blokom V. Drevesa se tam
invazivno razraščajo iz panjev in silijo v rastni prostor lip, ki so sajene ob parkirišču.
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IZHODIŠČA ZA IZBOLJŠANJE STANJA
SAJENJE IN NEGA DREVNINE V PARKU

Za Študentsko naselje v Rožni dolini lahko po analizi prostora in drevnine ugotovimo, da je
še dovolj prostora za nove zasaditve in zato predlagamo, da se večji del zelenih površin
dopolni z novo drevnino.
V naboru sadik za učinkovito ustvarjanje novih zasaditev in popolnitev obstoječih moramo
upoštevati prostorske možnosti in rastiščne razmere, to pa kombinirati z ekološkimi
zahtevami rastlin ter stroški, ki nastajajo pri tem. Za pravilno presojo ekonomskega vidika
je potrebno poznati stroške, ki nastanejo s sajenjem, ter stroške kasnejšega vzdrževanja, ki
so pri nekaterih vrstah v življenjski dobi zaradi obrezovanja, odstranjevanja odpadlega listja
in plodov ter škode, ki jo z razraščanjem lahko naredijo na infrastrukturi, zelo visoki.
Osnovne razmere za zasaditve parkovnih površin nam predpisujejo standardi. Pri izbiri
rastlin za urejanje zelenih površin pri nas od leta 2013 v glavnem uporabljamo DINstandarde:






SIST DIN 18915:2013 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin − Zemeljska dela,
SIST DIN 18916:2013 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin − Sadike in
sajenje,
SIST DIN 18917:2013 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin − Trate in sejanje,
SIST DIN 18919:2013 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin − Vzdrževanje
zelenih površin v obdobju vraščanja,
SIST DIN 18920:2013 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin − Zaščita dreves,
rastlinskih sestojev.

Pri razporeditvi nove drevnine na parkovne površine v naseljih pa je poleg estetskega in
ekonomskega vidika potrebna presoja praktične prostorske razporeditve. Izbira sadik za
posamezna območja parka naj bo pogojena z velikostjo odraslih dreves. V delu naselja z
višjimi stavbami so višja drevesa ustreznejša izbira, če prostor to dopušča, v območju z
nižjimi stavbami pa naj bodo izbrane sadike takšnih vrst, ki dosegajo nižje višine. Pri
zasaditvah ob stavbe in poti je treba upoštevati tudi velikost krošenj, ki jo bodo drevesa ali
grmovnice dosegli v odrasli fazi. Volumen krošnje lahko v fazi razraščanja sicer z
obrezovanjem oblikujemo in prilagajamo prostoru, vendar je to povezano s stroški in
tveganjem, da ne dosežemo predvidenih učinkov. Na splošno velja, da večja drevesa bolje
opravljajo funkcije, predvsem ekološke, zato je v osrednjem delu parka, kjer je dovolj
prostora, nadomestne in nove saditve smiselno izvajati z drevesnimi vrstami, ki v odrasli
fazi dosegajo večje dimenzije.
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Na mestih, kjer je obstoječa zasaditev ustrezna, je najučinkovitejša spopolnitev z istimi
drevesnimi in grmovnimi vrstami. Takšne so predvsem zasaditve v drevoredih in žive meje.
Če na velikost nadzemnega dela dreves lahko vplivamo, pa je to praktično nemogoče pri
podzemnem delu rastline. Pri sadnji urbanih dreves je za zanesljiv in dinamičen razvoj treba
zagotavljati ustrezen prostor tudi za koreninski sistem. Po nemških standardih drevesa za
razvoj korenin potrebujejo vsaj 18 m3 talnega prostora, praviloma 3 × 3 m na površini in 2
m v globini (DIN 18915, 2002).
Pri izbiri drevnine je zaradi estetskih učinkov smiselno upoštevati, v kakšnem času bomo z
izbranimi vrstami dosegali želeno stanje. Pri novih zasaditvah na neporaščene zelenice je
izbira pionirskih vrst zaradi hitre rasti primernejša rešitev kot zasajanje z dolgoživimi
vrstami, ki so v mladosti praviloma tudi bolj občutljive na neugodne rastne razmere. Z
dolgoživimi vrstami pa je smiselno dopolnjevati obstoječe razvite zasaditve in pri tem
izkoristiti varovalne učinke njihovega zastora.

Slika 26: V takšnih predelih parka bodo nove zasaditve prave učinke dosegale šele čez desetletja

Po uspešni sadnji drevnine začnemo z negovalnimi deli, ves čas pa je za doseganje
zastavljenih ciljev treba vzdrževati tudi že razvita odrasla drevesa.
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Splošna navodila za nego urbanih dreves v Mestni občini Ljubljana so predstavljena v delu
Arboristična analiza drevja v MOL in navodila za njihovo nego. Pri vzdrževanju in prenovi
parka jih je treba upoštevati, nekaj pa smo jih posebej poudarili:












Cilji arborističnih postopkov so varna, zdrava in estetska drevesa.
Predlagani ukrepi ne smejo ogroziti ali poslabšati varnostnega ter zdravstvenega
stanja drevesa in razvrednotiti njegove estetske vloge.
Pravočasna, redna in strokovna nega je osnova za vzgojo varnega in zdravega drevesa
Pri obrezovanju dreves je treba upoštevati principe sodobne arboristike, metodo
»Shigovega reza« in dopolnitve te metode, znane kot »Hamburška metoda
obrezovanja«, premeri odrezanih živih vej pa naj ne bodo večji od 5 cm (Shigo,
1991).
Pri razbremenitvi ali redčenju krošnje je dovoljeno odstraniti največ tretjino krošnje.
Zaradi varnostnih razlogov je treba odstraniti mrtve veje in štrclje, ki imajo premer
večji od 5 cm.
Mlada drevesca je treba zaščititi z ustrezno zaščito, pri košnji trave pa preprečiti
poškodbe na spodnjem delu debla.
Poskrbeti je treba, da bodo mlada drevesa imela dovolj življenjskega prostora za
razvoj in po potrebi po principu redne nege zmanjšati zastiralni učinek sosednjih
odraslih dreves.
Če pri delih v bližini dreves treba posegati v območje koreninskega sistema, mora
izvajalec poskrbeti za ročno izvedbo del, poškodbe korenin pa mora sanirati
usposobljen arborist (Oven, 2000).

Upravljalec parkovnih površin naj izvedbo negovalnih del prilagaja stanju na terenu, za kar
je potreben tudi ustrezen nadzor. Stalna kontrola stanja je pomembna za zagotavljanje
razvoja zdrave in vitalne drevnine. Bolj dosledno in pogosteje naj se zaradi varnosti
uporabnikov kontrolo izvaja pri drevju ob poteh, rekreativnih površinah in parkiriščih.
Najbolj občutljivo mesto pa je otroško igrišče, kjer mora biti pozornost, namenjena stanju
drevnine, predvsem glede padajočih vej, največja.
Spremembo, ki jo v prostor vnaša odraslo drevje z razvitimi krošnjami, je razvidna tudi iz
fotografij parka v Študentskem naselju iz obdobja prve zasaditve s sadikami dreves v
petdesetih letih prejšnjega stoletja in danes.
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Slika 28: Pogled na osrednji del parka v Študentskem naselju danes
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PRIMERNE DREVESNE VRSTE ZA DODATNO OZELENITEV PARKOVNIH
POVRŠIN

Predlagamo, da imajo pri dodatni ozelenitvi parkovnih površin prednost avtohtone vrste.
Razlogov za to je več. V prvi vrsti je njihova prilagojenost podnebnim in rastiščnim
razmeram kot tudi odpornost proti boleznim in škodljivcem ter naraven in okolju ugoden
izgled. Glede na specifično okolje študentskega naselja ima izbira avtohtonih vrst tudi
izobraževalni in vzgojni učinek.
7.2.1

Listavci

7.2.1.1 Listopadne vrste












Vse avtohtone drevesne vrste iz rodu jerebika (Sorbus); jerebika (Sobus aucuparia),
mokovec (Sorbus aria), brek (Sorbus torminalis) in skorš (Sorbus domestica). Vrste lepo
cvetijo, imajo lep habitus, so plodonosne in užitne, kot pionirske vrste uspevajo tudi v
težjih razmerah, so hitrorastoče, nealergene.
Avtohtone drevesne vrste iz rodu glog (Crataegus); navadni glog (Crataegus laevigata)
in enovrati glog (Crataegus monogyna). Vrsti imata lepe cvetove in plodove, ki so užitni
in tudi zdravilni, sta odporni in sorazmerno hitro rastoči, plodovi pa so zanimivi za ptice
in veverice.
Navadna bukev (Fagus sylvatica) in njene sorte F. sylvatica f. purpurea ('Atropunicea'),
F. sylvatica 'Pendula', F.sylvatica 'Zlatia', F.sylvatica 'Purpurea Pendula', F.sylvatica '
Dawyck '… Navedene vrste so nekoliko manj znane kot okrasne in zato pri zasaditvah
nanje pogosto pozabljamo. Vendar gre predvsem za naše avtohtone vrste, ki imajo vrsto
lastnosti, ki so dobrodošle v urbanih večnamenskih parkovnih ureditvah. So nealergene,
bogato cvetijo in zato z njimi v pomladanskem času dosežemo velik estetski učinek, pri
vrstah iz rodov jerebika (Sorbus) in glog (Crataegus) pa so tudi plodovi užitni in
zdravilni, kar uporabniki parka tudi lahko izkoristijo.
Vse avtohtone drevesne vrste iz rodu javor (Acer), predvsem pa gorski javor (Acer
pseudoplatanus), ostrolistni javor (Acer platanoides) ter maklen (Acer campestre). Vrste
imajo lep habitus, so odporne in hitrorastoče, nealergene, seme privablja ptice in
veverice.
Avtohtone drevesne vrste iz rodu lipa (Tilia); lipa (Tilia platyphyllos) in lipovec (Tilia
cordata).
Kot samostojno drevo, predvsem pa v živih mejah, je zelo uporaben navadni beli gaber
(Carpinus betulus).
Kot posamezno drevo ali v manjših skupinah je lepa okrasna vrsta gorski brest (Ulmus
glabra) in njegove okrasne sorte U. glabra 'Atropurpurea' z rdečimi listi ter U.glabra
'Pendula' s široko razprostrtimi vejami in povešenimi poganjki.
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Navedene vrste so lahko učinkovite avtohtone okrasne drevesne vrste in so v parku že
prisotne, vrste iz rodu lipa (Tilia) v večjem deležu, vendar pa je njihova uporaba v urbanih
okoljih nekoliko omejena. Vrste iz rodu lipa (Tilia) namreč spadajo med alergene vrste, kar
je upoštevati pri njihovi uporabi v urbanih zasaditvah.
Kot primerno vrsto predlagamo tudi gorski brest (Ulmus glabra), ki je sicer občutljiv na
onesnaženje, še bolj pa v zadnjih letih na bolezni (t. i. holandska bolezen brestov,
traheomikoza), vendar v parku najemo nekaj zelo vitalnih in lepih dreves, kar kaže, da so
rastiščne razmere za to vrsto v tem okolju ugodne.
Od tujerodnih listavcev je že zdaj v parku prisotnih veliko vrst. Za nove zasaditve so zelo
primerne vrste in sorte iz rodu javor (Acer), platana (Platanus), parocija (Parrotia),
magnolija (Magnolia), ambrovec (Liquidambar), tulipanovec (Liriodendron), cercidifil
(Cercidiphyllum) in katalpa (Catalpa).
Odsvetujemo pa sajenje navadnega divjega kostanja (Aesculus hippocastanum). Vrsta je v
zadnjih letih predvsem estetsko zelo prizadeta zaradi glivične listne sušice (Guignardia
aesculi), ki povzroči rjavenje in odpadanje listov že sredi poletja v mokrih letih, ter zavrtača
navadnega divjega kostanja (Cameraria ohridella), ki povzroči zgodnje rjavenje in
odpadanje listov v suhih letih (Brus, 2005). V zadnjem času pa drevesa navadnega divjega
kostanja močno ogroža bolezen kostanjev bakterijski skorjemor, ki jo povzroča bakterija
Psevdomonas syringae pv.aesculi. Okužena drevesa se kmalu posušijo. V Ljubljani so
odkrili že nekaj značilno obolelih dreves, okužene pa so tudi sadike divjega kostanja, ki
prihajajo iz držav, kjer je bolezen razširjena (Jurc, 2017).
Od avtohtonih grmovnic v parku najdemo vrste iz rodov bezeg (Sambucus), češmin
(Berberis), dren (Cornus), glog (Crataegus), kosteničevje (Lonicera), kalina (Ligustrum),
brogovita (Viburnum), šipek (Rosa) … Te vrste in iz njih vzgojene sorte so zelo primerne za
nove dosaditve. Od tujerodnih vrst pa so primerne vrste in iz njih vzgojene sorte rodu španski
bezeg (Syringa), nepozebnik (Hamamelis), skobotovec (Philadelphus), prstnik (Potentilla),
rododendron (Rhododendron), medvejka (Spiraea), vajgela (Weigela) …
7.2.1.2 Vednozelene vrste
Zelo primerna vrsta za nove zasaditve je navadna bodika (Ilex aquifolium), ki jo lahko
najdemo tudi na mnogih vrtovih v bližini parka. Vrsta dobro prenaša obrezovanje in je
primerna za oblikovanje živih mej, njena slabost je pa počasna rast, kar sicer velja za vse
avtohtone vednozelene drevesne in grmovne vrste.
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Od avtohtonih vednozelenih vrst je zelo uporabna tisa (Taxus baccata) ter njene sorte. Tisa
se tudi dobro obrezuje in je primerna za žive meje ter ustvarjanje zelenih pregrad.
Navadni pušpan (Buxus sempervirens) je pri nas sicer zelo pogosta okrasna vrsta, vendar ga
v zadnjih letih močno ogroža pušpanova vešča (Cydalia perpectalis), ki pogosto popolnoma
uniči nasade. Sajenje navadnega pušpana (Buxus sempervirens) zato odsvetujemo.
7.2.2

Iglavci

Večina naših avtohtonih vrst iglavcev ni najbolj primerna za uporabo v urbanih zasaditvah.
Z izjemo vrst iz rodu borov (Pinus) so naši avtohtoni iglavci občutljivi na običajno slabe
rastiščne razmere, ki jih srečamo v mestih, poleg tega pa zaradi velikih habitusov zahtevajo
tudi velik rastni prostor. Navadna smreka (Picea abies) in navadna jelka (Abies alba) sta tudi
občutljivi na onesnaženje in bolezni oziroma škodljive žuželke, zato sta za urbane zasaditve
neprimerni. Od vrst iz rodu bor (Pinus) je zaradi manjših dimenzij lahko primeren črni bor
(Pinus nigra). Za urbane zasaditve pa so zelo primerne avtohtone in tujerodne vrste iz rodu
brin (Juniperus).
Mnogo bolj primerne so tujerodne vrste iglavcev in urbanim okoljem prilagojene sorte
avtohtonih vrst. Izbor je zelo velik, za katero vrsto ali sorto se bomo odločili, pa je stvar
presoje glede mesta zasaditve. Izbira je lahko odvisna tudi od možnosti kombiniranja z
drugimi vrstami, za doseganje učinkovitih estetskih ali zaščitnih učinkov. Okrasne vrste in
sorte jelk in smrek bolje uspevajo na polsenčnih in bolj vlažnih rastiščih, zato so v naselju
primerne za zasaditve ob severnih fasadah stavb. Ker so praktično skoraj vse vrste in sorte
iglavcev vednozelene, so primerne za zasaditve, kjer je zaščitna vloga bolj pomembna.
Pogoste neavtohtone okrasne vrste, ki so primerne za nove zasaditve v parku Študentskega
naselja: španska jelka (Abies pinsapo), korejska jelka (Abies koreana), srebrna jelka (Abies
procera), omorika (Picea omorika), bodeča smreka (Picea pungens), sitka (Picea sitchensis)
in bela smreka (Picea glauca).
Od tujerodnih okrasnih dreves iglavcev so za zasaditev v park primerne še vrste rodov klek
(Thuja), pacipresa (Chamaecyparis), kriptomerija (Cryptomeria) ter cedra (Cedrus),
predvsem vrsti atlaška cedra (Cedrus atlantica) in himalajska cedra (Cedrus deodara).
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Sadne vrste

Nekaj sadnih dreves in grmovnic bi lahko našlo prostor ob večini stanovanjskih blokov, za
njih pa bi skrbeli stanovalci ali pa člani Študentskih skupnostnih vrtov, ki že imajo potrebna
znanja in izkušnje. Mešane zasaditve z različnimi vrstami so bolj učinkovite, saj omogočajo
pridelavo sadja skozi vso sezono. Pri izbiri vrst in sort je treba upoštevati odpornost sadik,
pri izbiri lokacije pa njihov habitus ter potrebo po svetlobi in prostoru.
Za sadne nasade so primerne skoraj vse vrste jablan (Malus spp.), hrušk (Pyrus spp.), sliv
(Prunus spp.) in češenj (Sorbus spp.). Manj primerne so zaradi občutljivosti na nizke zimske
temperature breskve in marelice (Prunus spp.) ter navadni smokvovec (Ficus carica). Med
zanimive plodonosne vrste sodita tudi navadni oreh (Juglans regia) in pravi kostanj
(Castanea sativa), vendar so zaradi zasnove in velikosti parka možnosti njunega umeščanja
zelo omejene.
Še bolj kot zasaditve z drevesnimi sadnimi vrstami pa so lahko zanimive manjše zasaditve z
grmovnimi sadnimi vrstami. Ob vsaki stavbi je dovolj prostora za nasad malin (Rubus
idaeus), ribeza oz. grozdičja (Ribes spp.), kosmulj (Ribes uva-crispa), ameriških borovnic
(Vaccinium corymbosum), lahko tudi grozdja (Vitis spp.). Izbira vrst je prepuščena domišljiji
uporabnikov.
Posebej so sadne zasaditve primerne za okolico družinskih blokov naselja (blok XI in XII),
kjer stanujejo mlade študentske družine z otroki. Pridelovanje sadja na domači zelenici je
otrokom zanimivo, hkrati pa tudi vir zdrave hrane.
7.3

PRESOJA DREVNINE ZA DODATNO OZELENITEV PO POSEBNIH
LASTNOSTIH

V zasnovi koncepta razvoja parka v Študentskem naselju v Rožni dolini smo za izbrane
drevesne in grmovne vrste posebej presojali nekatere lastnosti in učinke na okolje, ki so za
uporabnike prostora pomembnejše. To so:







alergenost,
strupenost,
plodovitost,
količino listnega in plodovnega opada,
višina dreves, velikost in habitus krošnje,
invazivnost.
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Alergenost

V urbanih zasaditvah je pri izbiri rastlin pomembno upoštevati njihov učinek na zdravje
ljudi. Pelodi nekaterih vrste drevnine lahko pri ljudeh povzročajo alergijske reakcije. Zaradi
naraščanja alergijskih obolenj je eden prvih preventivnih ukrepov, da se alergenim rastlinam
pri novih in nadomestnih zasaditvah v urbanih okoljih izogibamo.
Drevesne in grmovne vrste, ki so v OPALS lestvici uvrščene v razred zelo alergenih in jih
ni priporočljivo saditi v urbanih okoljih, so:










vrste rodu breza (Betula),
vrste rodu jelša (Alnus),
vrste rodu vrba (Salix),
vrste rodu leska (Corylus),
vrste rodu murva (Morus),
vrste rodu octovec (Rhus),
vrste rodu zelkova (Zelkova),
okrasne sorte rodu rakitovec (Hippophae)
vrste rodu cipresa (Cupressus), oljka (Olea) in murva (Morus), ki pa zaradi ekologije
tudi niso primerne za zasaditve v celinskem delu.

V razredu manj alergenih vrst med drugim najdemo drevesne in grmovne vrste rodov dren
(Cornus), davidija (Davidia), nepozebnik (Hammamelis), klek (Thuja), španski bezeg
(Syringa), sofora (Sophora), bezeg (Sambucus) in tudi jesen (Fraxinus), lipa (Tilia), hrast
(Quercus) in platana (Platanus).
Pri izbiri drevnine za zasaditev se pri dvodomnih vrstah lahko alergenih učinkov izognemo
ali pa vsaj omilimo, če izberemo ženske rastline, ki nimajo alergenega cvetnega prahu. Pri
izbiri dajemo prednost žužkocvetkam, ki praviloma niso alergene.
7.3.2

Strupenost

Kar nekaj vrst okrasne drevnine je strupenih za človeka. Pri nekaterih so strupeni le njihovi
deli, lahko pa so strupeni vsi deli rastline. Ker je strupenost eden od obrambnih mehanizmov
rastlin, je to v gozdnih ali plantažnih nasadih lahko celo dobrodošlo, v urbanih okoljih pa je
takšna lastnost nezaželena. Drevnine, ki imajo strupene dele, je treba pri zasaditvah
uporabljati s posebnim premislekom in presojo. Takšne so predvsem vrste iz rodu bodika
(Ilex), tisa (Taxus), volčin (Daphne) in kalina (Ligustrum). Strupen je tudi smrdljivi brin
(Juniperus sabina), ki je v parku precej pogosta grmovnica.
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Zaradi močne strupenosti vseh delov rastlin v novi zasaditvi parkovnih površin Študentskega
naselja popolnoma odsvetujemo uporabo vrst rodu nagnoj (Laburnum).
7.3.3

Plodovitost

Velika količina plodov je pri okrasnih rastlinah lahko negativna lastnost. Pri drevninah, ki
lahko dosegajo velike višine, pa je razlog za omejeno uporabo tudi velikost plodov. Veliki
plodovi pri padcu z višine lahko poškodujejo ljudi in predmete pod seboj. Zato odsvetujemo
sadnjo črnega oreha (Juglans nigra). Večji plodovi ali semena lahko povzročijo zamašitve
odtočnih kanalov in jaškov, zato tudi odsvetujemo sadnjo drevnine s takšnimi lastnostmi ob
urejene poti v parku, kjer so ti običajno nameščeni.
Pri zasajanju dreves vrste dvokrpi ginko (Ginko biloba) naj bo pozornost namenjena spolu.
Ženska drevesa imajo zelo neprijetno dišeče plodove in so zato manj primerna za urbana
okolja. Žal pa je spol mogoče ugotoviti šele ob cvetenju, zato priporočamo uporabo sort, pri
katerih je spol znan. Za prodajo vzgajajo predvsem ozkokrošnjate moške klone (Brus, 2005).
Veliko količino težko razgradljivih semen (semenskega ovoja) ima sicer zelo odporna in v
parku tudi prisotna trnata gledičevka (Gleditsia triacanthos). Zaradi velike količine semen,
velikih trnov in ne preveč lepega habitusa sadnjo te vrste odsvetujemo.
Eden od razlogov za izogibanje določenim sadnim vrstam je velika količina plodov, ki, ko
odpadejo, lahko privabljajo strupene žuželke. Upoštevati je treba, da je kar nekaj ljudi
alergičnih na pike čebel, os in sršenov.
7.3.4

Količina listnega opada

Večina listavcev zmernega pasu v zimskem času odvrže liste. Na parkovnih površinah
odpadlo listje običajno odstranjujemo, kar je povezano z določenimi stroški. Problemi pa
lahko nastajajo tudi pri odvodnih jaških, ki se zaradi odpadlega listja mašijo. Saditev večjih
listopadnih dreves ob cestne poti in parkirišča naj bo zato premišljena.
Posebej neugoden listni opad ima navadni oreh (Juglans regia), za katerega je značilna t. i.
alelopatija, ki preprečuje rast rastlinskim vrstam pod njegovo krošnjo. Iz njegovega listnega
upada se namreč tvori snov juglon, ki preprečuje rast in kalitev drugim rastlinskim vrstam
(Brus, 2005). Pri umeščanju navadnega oreha na parkovne površine zato lahko pričakujemo
težave pri rastlinah pod njegovo krošnjo.
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Zaradi velikih listov in počasi razkrajajočih semen je manj primerna za zasaditve ob poteh,
parkiriščih in tlakovanih površinah ameriška katalpa (Catalpa bignonioides).
7.3.5

Višina dreves in velikost krošnje

Drevesa in grmovnice dosegajo v odrasli fazi višine, ki so za vsako vrsto znane. Največje
vrednosti, ki jih zasledimo v literaturi, rastline dosegajo v idealnih rastnih razmerah. V
urbanih okoljih zaradi težjih rastnih razmer lahko pričakujemo bistveno nižje vrednosti.
Večino znanih drevesnih in grmovnih vrst v drevesnicah lahko najdemo kot sorte, z
lastnostmi, ki so drugačne, kot jih imajo matične vrste. Pogosto so za parkovne zasaditve v
uporabi sorte z manjšimi habitusi in višinami.
V parku je dovolj prostora za drevesa z velikimi habitusi, če so sajena dovolj odmaknjeno
od objektov, na katere bi lahko delovala moteče. Nekaj takšnih vrst v parku ustvarja izjemne
učinke in dosega višine okoli 30 m. Predvsem so to javorolistna platana (Platanus ×
hispanica), črni topol (Populus nigra) in gorski brest (Ulmus glabra). Poleg teh so kot
drevesne vrste, s katerimi dosegamo mogočne učinke, če imajo le dovolj prostora, še beli
topol (Populus alba), tulipanovec (Liriodendron tulipifera), rdeči hrast (Quercus rubra),
navadna bukev (Fagus sylvatica) ter njena rdečelistna sorta Fagus sylvatica f. purpurea
('Atropunicea').
Med vrstami, ki oblikujejo velike krošnje, v parku ne najdemo parocije (Parrotia persica).
Vrsta je odporna in nezahtevna, njena krošnja pa je posebej čudovita jeseni, ko se obarva
rdeče, zato predlagamo, da se jo upošteva v prihodnjih zasaditvah.
7.3.6

Invazivnost

Invazivnim vrstam se v urbanih zasaditvah izogibamo, ker s tem preprečujemo njihovo
širjenje v naravna okolja. Park Študentskega naselja leži v neposredni bližini Rožnika, zato
je širjenje invazivnih vrst drevnine iz območja parka v gozd možno.
Med drevesnimi in grmovnimi vrstami, ki so potencialno invazivne, so najbolj pogoste
ameriški javor (Acer negundo), robinija (Robinia pseudacacia), veliki pajesen (Ailanthus
altissima), Thunbergov češmin (Berberis thunbergii), navadna mahonija (Mahonia
aquifolium) in octovec (Rhus typhina). Manj pogoste, vendar invazivne so davidov metuljnik
(Buddleja davidii), vzhodni klek (Thuja orientalis), japonska medvejka (Spiraea japonica )
in mirobalana (Prunus cerasifera).
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Za nekaj vrst, ki pri nas niso veljale za invazivne, se je izkazalo, da jih moramo v Ljubljani
vendarle obravnavati kot potencialno invazivne. Te vrste so predvsem navadni skobotovec
(Philadelphus coronarius), sivi dren (Cornus sericea), mnogocvetni šipek (Rosa multiflora)
in Maackovo kosteničevje (Lonicera maackii) (Jogan in sod., 2016).
Zelo problematični invazivni grmovni vrsti sta japonski in sahalinski dresnik (Fallopia
japonica, Fallopia sachalinensis). Vrsti sta izjemno agresivni in odporni, zato predlagamo
takojšnje ukrepanje v primeru njunega pojavljanja v parku oziroma naselju. Poleg
takojšnjega odstranjevanja je pomembno tudi učinkovito uničevanje odstranjenih delov, saj
sta vrsti izjemno reproduktivni.
Predlagamo, da se navedenim vrstam pri zasaditvah izogiba. Pri bolj invazivnih vrstah, ki so
v parku že prisotne, predlagamo zamenjavo z drugimi vrstami. Takšna vrsta je predvsem
ameriški javor (Acer negundo), ki se v predelu parka med blokom V in parkiriščem na
jugovzhodni strani bloka že podivjano razrašča.
8

PREDLOG KONCEPTA RAZVOJA PARKOVNIH POVRŠIN

Ker se Študentsko naselje v Rožni dolini v Ljubljani vodi tudi kot enota v Registru
nepremične kulturne dediščine RS, je treba pri vzdrževalnih in investicijskih posegih poleg
ostalih zakonskih podlag upoštevati tudi določila Zakona o varstvu kulturne dediščine
(nadalje v besedilu ZVKD) (Zakon ..., 2008). Kot določa ZVKD, so v Registru nepremične
kulturne dediščine navedeni tisti elementi enote, za katere je pri vzdrževalnih in
investicijskih posegih treba pridobiti soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS. Ob
izdelavi razvojnega koncepta je smiselno ohranjati varovane elemente enote v stanju, kot ga
navaja Register, soglasje k izvedbenem projektu pa poda Zavod neposredno pred izvedbo
del oziroma prenove. V Registru nepremične kulturne dediščine RS je kot del enote
evidentiran tudi park v Študentskem naselju, pri tem pa zasaditvena ureditev ni posebej
izpostavljena (Register …, 2017). Pri posegih, ki presegajo običajna negovalna dela na
zelenicah in drevnini v parku, je treba pridobiti mnenje pristojnega organa na ZVKD
Ljubljana.
8.1

PREDLOG RAZVOJA PARKOVNIH POVRŠIN – SPLOŠNO

Parkovne površine v naselju so v dobrem stanju in svojo vlogo opravljajo zadovoljivo. Kljub
temu bi bilo možno s posegi bistveno izboljšati vse vloge, ki jih nudijo uporabnikom.
Zdravstveno stanje drevnine in zelenic je zadovoljivo, zato so tudi ekološke vloge, ki jih

Bombač D. Inventarizacija in koncept razvoja parka v Študentskem naselju v Ljubljani
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2018

54

nudijo zelene površine v prostoru učinkovite, zaradi nedorečene prostorske ureditve pa sta
socialna in estetska vloga zelenih površin naselja manj izraziti.
Ker je delež zelenih površin v študentskem naselju razmeroma nizek, možnih alternativnih
rešitev za povečanje teh površin pa več, smo pripravili simulacijo povečanja zelenih površin
na račun parkirnih površin in povezovalnih poti za avtomobile. S spremembo namembnosti
parkirnih in komunalnih površin bi študentsko naselje pridobilo približno 8830 m2 novih
zelenih površin in približno 170 m2 parkirišč za kolesa za izposojo. Delež novo pridobljenih
zelenih površin bi bil glede na celotno površino 11,80 %. Skupne zelene površine bi s
takšnim posegom narasle na 43.622 m2, njihov delež v prostoru pa bi narasel na 58,44 %.
Povprečna zelena površina na prebivalca naselja bi se s takim posegom povečala na 13,22
m2 .
Predvideni idejni projekt je kratkoročno v celoti težko uresničljiv, ker v neposredni bližini
naselja ni dovolj nadomestnih parkirnih mest, ki bi jih potrebovali v primeru ozelenitve
sedanjih približno 330 parkirnih mest znotraj naselja. Ob tem je treba upoštevati tudi velika
finančna sredstva, ki so za izvedbo takšnega projekta potrebna. Dolgoročno pa je umik
motoriziranega prometa iz naselja in s tem pridobljen kakovosten skupni prostor lahko
smotrna rešitev, zato v nadaljevanju naloge predstavimo dve možni lokaciji za parkirno hišo
oziroma izvennivojsko parkirišče.
Predlagana umestitev novih zelenic na površine sedanjih parkirnih površin in dovoznih cest
v naselju je predstavljena na karti. Prav tako so na karti predstavljene možne lokacije
parkirišč za kolesa za izposojo.
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Slika 29: Predlagana umestitev novih zelenih površin v naselje

Jasna razmejitev med območjem, namenjenim mirnejšim dejavnostim, ter območjem za
različne športno rekreativne in zabavne dogodke iz obstoječe ureditve parkovnih površin ni
razvidna. Ob predpostavki, da je možno s primerno dopolnilno zasaditvijo in razporeditvijo

Bombač D. Inventarizacija in koncept razvoja parka v Študentskem naselju v Ljubljani
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2018

56

drevnine izboljšati stanje, smo pripravili možen razvojni koncept razdelitve naselja na ločena
območja in ga predstavili tudi s karto.
Razvojni koncept predvideva razmejitev zelenih površin v naselju po vsebinski in
funkcionalni namembnosti. Aktivnosti, ki jih uporabniki izvajajo na zelenih površinah, ter
njihove potrebe do tega prostora so po značaju lahko zelo različne in neskladne, zato je za
zagotavljanje učinkovitejše rabe prostora potrebno razvijati tiste naravne dejavnike, ki so za
določene rabe bolj zanimivi.
Južni del naselja je že zdaj zasnovan tako, da v delih, ki so odmaknjeni od zunanjih
prometnic, omogoča izvajanje dejavnosti mirnega značaja. V teh delih do izraza pridejo
okrasne zasaditve, učinkoviti pa so tudi nasadi plodonosnih vrst. Zasaditve z novim drevjem
in grmovnicami morajo biti izvedene tako, da uporabnikom v mirnih predelih zagotavljajo
intimo in umik od ostalega dogajanja v prostoru. Žive meje in grmovni nasadi na površinah,
ki so namenjene učenju in mirnemu druženju, lahko zagotavljajo takšne učinke, njihova
višina pa naj bo zadostna, da prestreza poglede. Z novimi zasaditvami drevja lahko
zagotovimo senčna območja, ki so dobrodošel prostor za poletno preživljanje časa na
prostem. Urbana oprema, ki jo v sedanji ureditvi v tem delu izrazito primanjkuje, naj bo
prilagojena namenu.
Severni del naselja je predvsem namenjen druženju in rekreativnim dejavnostim. V tem delu
naj bo dopolnilna zasaditev prilagojena večjim obremenitvam. Za takšne zasaditve so
primerne odpornejše vrste drevnin, travne površine sajene z odpornimi vrstami travinja, na
najbolj obremenjenih delih pa zelene površine lahko izvedemo s travnimi tlakovci.
Razporeditev novih zasaditev z drevnino naj bo takšna, da ne omejuje izvedbe večjih
dogodkov, in dovolj odmaknjena od komunikacijskih poti in rekreativnih površin, da ne
prihaja do poškodb. Namen drevnine ob rekreativnih površinah je predvsem ustvarjanje bolj
prijetnega okolja. Izbrane vrste za nove zasaditve naj učinkovito zagotavljajo senco v
poletnem času ter prestrezajo hrup in veter.
Površine okrog Ateljejev ALUO naj bodo prilagojene namenu stavbe. Ta del naselja je lahko
namenjen manjšim kulturnim dogodkom, nova ureditev zelenih površin okoli objekta pa
lahko omogoča izvedbo takšnih dejavnosti tudi na prostem. Sprememba namembnosti
površin iz parkirišč v zelenice bi še posebej v tem delu naselja lahko prispevala h
kakovostnejši rabi prostora.
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PREDLOGI ZA DOPOLNILNE UREDITVE PARKOVNIH POVRŠIN

V osrednjem delu naselja, na zelenicah med bloki I, II, III, VI in VII, raste najstarejše drevje.
V severnem delu tega dela parka je gostota dreves tako velika, da njihove krošnje tvorijo
strnjen sklep. Prostor pod njihovimi krošnjami je že toliko zasenčen, da ponekod tudi travinje
ne uspeva več. V tem delu predlagamo redčenje, predvsem z odstranitvijo vseh dreves trnate
gledičevke (Gleditsia triacanthos), ki slabo opravljajo predvsem estetsko funkcijo, moteč pa
je tudi njihov opad. Zaradi starosti je tu smiselno odstraniti še kakšno drevo črnega topola
(Populus nigra) in velikega jesena (Fraxinus excelsior), topol pa je problematičen tudi zaradi
puhastih semenskih dlačic, ki povzročajo težave ljudem z dihalnimi obolenji. Novih
zasaditev v tem delu ne predlagamo. Zaradi slabega stanja zelenic svetujemo umik dogodkov
z večjim številom obiskovalcev, kot so npr. Majski dnevi, iz tega dela parka.
Za nove zasaditve pa je še dovolj prostora v osrednjem in južnem delu tega dela parka. Tu
je vloga dreves in grmovnic izrazito estetska, zato naj bo nabor novih vrst takšen, da bo park
v vseh obdobjih leta lep na pogled. Drevesne vrste, primerne za nove zasaditve v tem delu,
so lahko v zreli dobi tudi večjih dimenzij, saj prostor to dopušča. Zelo učinkovite zasaditve
bi lahko ustvarili s tulipanovcem (Liriodendron tulipifera), različnimi vrstami magnolij, kot
so japonska (Magnolia kobus), tulipanovocvetna (Magnolia liliflora), zvezdasta (Magnolia
stellata) in Soulangeeva (Magnolia × soulangiana), ter japonsko češnjo (Prunus serrulata).
Navedene vrste zelo lepo cvetijo in spomladanskem obdobju naredijo park veličasten.
Cvetoče okrasne drevesne vrste lahko učinkovito dopolnjujemo s cvetočimi okrasnimi
grmovnicami. Za to so primerne različne vrste medvejk, japonska (Spiraea japonica),
thunbergova (Spiraea thunbergii), vanhoutova (Spiraea × vanhouttei), nizka (Spiraea ×
bumalda) in billardova (Spiraea × billardii) ter prava japonska kutina (Chaenomeles
speciosa), sirski oslez (Hibiscus syriacus), španski bezeg (Syringa vulgaris), hibridna
forsitija (Forsythia × intermedia), vajgela (Weigela florida), navadni skobotovec
(Philadelphus coronarius) in drobnocvetni divji kostanj (Aesculus parviflora). Kot okrasne
vrste so zaradi cvetenja lahko uporabne tudi avtohtone vrste, predvsem jerebika (Sorbus
aucuparia), mokovec (Sorbus aria) in brek (Sorbus torminalis), od grmovnih vrst pa različne
vrste drenov (Cornus) in brogovit (Viburnum).
V jesenskem času so v okrasnih zasaditvah učinkovite drevesne vrste, ki imajo lepo obarvane
liste. V tem delu parka lahko za takšne zasaditve uporabimo ambrovec (Liquidambar
styraciflua), okrasne vrste javorjev (Acer), parocijo (Parrotia persica), rdeči hrast (Quercus
rubra) in dvokrpi ginko (Ginko biloba). Predvsem pa bi v tem delu parka svoj prostor lahko
dobilo nekaj dreves okrasnih sort navadne bukve (predvsem Fagus sylvatica f. purpurea
('Atropunicea'), tudi F. sylvatica 'Pendula', F.sylvatica 'Zlatia'…), ki so ene od naših
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najlepših okrasnih dreves, zelo primerne tudi zaradi svoje odpornosti. Od grmovnih vrst sta
za ustvarjanje estetskih učinkov v jesenskem času zelo primerni avtohtoni vrsti navadni ruj
(Cotinus coggygria) in bakrena šmarna hrušica (Amelanchier lamarckii). Uporabni so tudi
kanadska šmarna hrušica (Amelanchier canadensis) in nižjerasle okrasne sorte javorjev
(Acer). Listopadne vrste v tem delu lahko dopolnjujemo z vednozelenimi vrstami in iglavci,
da bo park lep tudi v zimskem času. Zelo primerna vrsta je navadna bodika (Ilex aquifolium),
od iglavcev pa okrasne sorte smrek (Picea) in jelk (Abies).
Prostor za nove zasaditve v osrednjem delu naselja lahko zagotovimo tudi z odstranitvijo
slabo vitalnih dreves navadne breze (Betula pendula), zaradi starosti in poškodovanosti pa
predlagamo tudi odstranitev pobešave vrbe (Salix × sepulcralis), ki raste na razpotju v
vzhodnem delu tega dela parka. Na parkovnih površinah v preostalem delu naselja
predlagamo predvsem spopolnjevanje z vrstami, ki so tam že prisotne. Za zasaditev sadnih
vrst in sort je bolj primeren prostor za blokom IV in IX, ter na zahodni strani bloka VI, kjer
je že zdaj posajenih nekaj sadik sadnega drevja.
Zaradi zagotavljanja mirnejšega prostora in zastiranja pogledov predlagamo dvig žive meje
na zelenici za blokoma IX in X ob Cesti VIII. V delu, kjer se zelenica odpira proti prometni
ulici, predlagamo podaljšanje obstoječe žive meje. Najprimernejša vrsta za dopolnjevanje in
podaljšanje obstoječih meja je navadni beli gaber (Carpinus betulus), za senčne lege pa sta
primerni vednozeleni vrsti navadna bodika (Ilex aquifolium) in tisa (Taxus baccata). Več
drevnine bi bilo lahko zasajeno ob poteh v delu parka pred blokom V in na zelenici južno od
športne dvorane. S tem postane osrednji del zelenice bolj ločen od okolice in prijetnejši za
rekreativne in študijske dejavnosti na prostem. Za takšne zasaditve so primerne vrste, ki jim
ustreza več svetlobe in toplote. To so lahko različne vrste brinov (Juniperus), drenov
(Cornus) in trdolesk (Euonymus), zelo primeren je tudi navadni lovorikovec (Prunus
laurocerasus). Za star nasad dobov (Quercus robur) na vzhodnem vhodu v naselje
predlagamo, da ostane tak, kot je, zaradi pomlajevanja pa bi na ustrezna mesta med starejša
drevesa zasadili kakšno novo sadiko iste vrste ali pa iz sejancev, ki jih najdemo pod drevjem,
razvili nekaj novih mladik.
8.3

PREDLOGI ZA DOPOLNITEV INFRASTRUKTURNIH ELEMENTOV

Predlagamo prenovo obstoječe urbane opreme parka in dopolnitev z novimi elementi.
Predvsem je treba na novo urediti mesta za posedanje in študij na prostem. Predlagamo
namestitev klopi z mizami, saj dosedanja ureditev miz ne vključuje.
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Ob popisu drevnine smo v naključnih srečanjih in pogovorih s stanovalci naselja izvedeli,
da si želijo več opreme za posedanje pred stavbami, predvsem pa si želijo, da bi bile ob
klopeh pred stavbami nameščene še mize. Predlagali so, da se dodatno število takšnih
elementov namesti v odmaknjene dele parka, kjer bi lahko v miru študirali na prostem.
Oprema takšnih urejenih mest za študij na prostem mora nujno vključevati mize kot
odlagališča za prenosne računalnike, knjige in podobno. Izrazili so tudi željo, da se v parku
izloči prostore za pripravo hrane na prostem. Takšni prostori naj bi bili opremljeni z mizami
in klopmi, poleg pa bi bila urejena še kurišča za žar. Lokacija, namenjena pripravi hrane na
prostem, je lahko združena tudi s skupnostnimi vrtovi.
Betonska korita za rože ob revitalizaciji parkovnih površin izgubijo svoj pomen, zato
predlagamo, da se jih umakne. Pridelava zelišč v koritih, za kar trenutno skrbjo Študentski
skupnostni vrtovi, je sporna s sanitarnega vidika, zato predlagamo tudi umik le-teh.
Načrtovalci opreme naj pri umeščanju novih elementov sledijo priporočilom, ki jih navaja
Katalog urbane opreme MOL. V konceptu razvoja predlagamo, da se na dveh vstopnih
mestih v naselje po dogovoru s ponudnikom Mestno občino Ljubljana zgradi parkirno mesto
za kolesa za izposojo, ki jih poznamo kot projekt Bicikelj − mestno kolo. Predvidena mesta
so predstavljena na karti (slika 24).
8.4

PREDLOGI ZA DOPOLNILNE UREDITVE ZELENIH POVRŠIN OB
ŠPORTNO REKREATIVNIH OBJEKTIH

Zaradi velike uporabe športno rekreativnih površin so tudi zelenice in zasaditve z drevnino
ob njih močno obremenjene in posledično tudi v slabem stanju. Poleg vsakodnevnih
obremenitev jim dodatne poškodbe povzročajo še začasni objekti, kot so stojnice, šotori in
športni rekviziti, ki jih ob večjih dogodkih običajno postavljajo tudi na travne površine med
igrišči. Prihodnja ureditev teh zelenih površin bi lahko zaradi praktičnih in estetskih
namenov vključevala več novih zasaditev z drevjem in grmovnicami.
Ker je trava v neposredni bližini športno rekreativnih površin in ob njih nameščenih klopeh
zelo poškodovana, v večjem delu pa zaradi shojenosti tudi ne raste več, predlagamo ureditev
teh površin s tako imenovanimi travnimi ploščami. V širšem območju okrog teh površin pa
predlagamo zasaditve v obliki živih mej, ki ustvarjajo zelene pregrade pred pogledi, vetrom
in hrupom, obenem pa ustvarjajo boljše klimatske razmere. Zaradi odpadanja listja, ki ni
zaželeno na športnih igriščih, predlagamo oblikovanje živih mej z vednozelenimi vrstami
grmovnic. Drevnina v živih mejah ob športno rekreativnih površinah mora biti odporna proti
poškodbam, vročini in obremenitvi s prahom. Nabor grmovnih in drevesnih vrst, ki so zelo
primerne za takšna okolja, je prav skromen. Najustreznejše vrste so ameriški klek (Thuja

Bombač D. Inventarizacija in koncept razvoja parka v Študentskem naselju v Ljubljani
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2018

61

occidentalis), lawsonova pacipresa (Chamaecyparis lawsoniana) in njene okrasne sorte,
avtohtone in tuje vrste in sorte brinov (Juniperus), navadni lovorikovec (Prunus
laurocerasus), jajčastolistna kalina (Ligustrum ovalifolium) in avtohtona tisa (Taxus
baccata). Od listopadnih vrst so primerni navadni beli gaber (Carpinus betulus), španski
bezeg (Syringa vulgaris), sirski oslez (Hibiscus syriacus), hibridna forsitija (Forsythia ×
intermedia), vajgela (Weigela florida) in tudi različne vrste in sorte drenov (Cornus),
brogovit (Viburnum) ter različne sorte okrasnih glogov (Crataegus). Od naštetih vrst sta
najodpornejša ameriški klek in navadni beli gaber, medtem ko sta lovorikovec in tisa
neodporna na poškodbe in tudi na slaba in zbita tla. Od listopadnih vrst sta zelo primerna
španski bezeg in sirski oslez, ki pa s svojim opadom manj ustrezata okoljem, kjer je to moteč
dejavnik. Pri naboru drevnine za nizke žive meje je z izbiro nižjeraslih sort lahko prihranjen
precejšen strošek zaradi nepotrebnega rednega obrezovanja.
Drevesa, ki so primerna za ustvarjanje visokih zelenih kulis in pregrad ob športno
rekreativnih površinah, morajo biti ravno tako odporna na slabše rastne razmere in poškodbe.
Tudi pri drevesih v teh zasaditvah je dobrodošel manj moteč listni opad. Najprimernejše
vrste za tovrstne zasaditve zato najdemo med iglavci in vednozelenimi vrstami drevja. Od
iglavcev je zaradi ozke krošnje precej primerna vrsta omorika (Picea omorika), zelo
primerne vrste pa so orjaški klek (Thuja plicata), ameriški klek (Thuja occidentalis) in
lawsonova pacipresa (Chamaecyparis lawsoniana). Med listopadnimi vrstami so
primernejše japonska sofora (Sophora japonica), cercidifil (Cercidiphyllum japonicum),
ameriški ambrovec (Liquidambar styraciflua), dvokrpi ginko (Ginko biloba) in tudi
avtohtoni maklen (Acer campestre). Nekoliko manj primerne vrste so parocija (Parrotia
persica), rdeči hrast (Quercus rubra) in vrste rodov, ki so tam že prisotni, lipa (Tilia), javor
(Acer) in platana (Platanus).
Z ustreznimi zasaditvami z navedenimi vrstami drevnine je mogoče ustvariti boljše razmere
za uporabnike športno rekreativnih površin. Izboljšajo se podnebne razmere in izgled
površin, predvsem pa se športne dejavnosti umaknejo za zelene kulise, ki učinkovito
prestrezajo hrup in veter ter ustvarjajo senco, kar je bistvena funkcija drevnine ob športnih
igriščih.
Ker je športno rekreativnih površin v naselju tudi premalo, bi z ustreznimi zasaditvami tudi
na drugih površinah lahko ustvarjali razmere za izvedbo nekaterih takšnih dejavnosti. Na
zelenicah v mirnejših delih naselja je možno z zelenimi pregradami ustvarjati prostore, ki so
lahko namenjeni mirnim in intimnim oblikam rekreacije, kot so joga, različne oblike
meditativnih razgibovalnih tehnik in podobno.
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Ravno tako je smiselno iskati nove možnosti za povečanje obsega obstoječih športno
rekreativnih površine na račun trenutno manj kvalitetno izrabljenega prostora. Ob
reorganizaciji prostora in umiku parkirišč iz parka bi na novo pridobljenih površinah poleg
zelenic tako lahko svoj prostor našle tudi nove rekreativne površine.
8.5

PREDLOGI ZA DOPOLNILNE UREDITVE ZELENICE NA OTROŠKEM
IGRIŠČU

Predlagamo prenovo otroškega igrišča. V ograjeno območje igrišča bi lahko namestili
dodatna igrala, poleg tega pa tudi več miz s klopmi, ki bi omogočale posedanje in odlaganje
predmetov. Obstoječo zasaditev bi lahko dopolnili z novo drevnino ter revitalizirali živo
mejo okrog igrišča.
Drevesa na igrišču so vitalna in zdrava ter statično stabilna, zato se jih ob prenovi lahko
ohrani (Marion, 2015). Problematično je le staro drevo vrste dob (Quercus robur), ki raste
tik ob igrišču na severni strani. Ker gre verjetno za najstarejše drevo v parku, predstavlja
naravni spomenik lokalnega pomena in je po Pravilniku o določitvi in varstvu naravnih
vrednot (2004) uvrščeno na Seznam naravnih vrednot lokalnega pomena. Pravilnik določa,
da se na naravnih vrednotah lahko posegi in dejavnosti izvajajo le, če ni drugih prostorskih
ali tehničnih možnosti, pa tudi v tem primeru jih je treba opravljati tako, da se naravna
vrednota ne uniči in da se ne spreminjajo tiste lastnosti, zaradi katerih je bil del narave
spoznan za naravno vrednoto. Kot varuh naravne vrednote je določena lokalna skupnost, v
tem primeru Mestna občina Ljubljana, ki preko Zavoda RS za varstvo narave, Območne
enote Ljubljana, določa naravovarstvene smernice za upravljanje.

Slika 31: Dob (Quercus robur) ob otroškem igrišču ima poškodovano deblo
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Kljub veliki vlogi, ki jo ima drevo s svojo dominantno višino in habitusom krošnje v okolju,
pa je zaradi starosti že zelo slabo vitalno, deblo ima napadeno s trohnobo, s krošnjo pa je
nagnjeno v območje igrišča. V takšnem stanju zaradi možnosti porušitve predstavlja veliko
nevarnost tako za ljudi kot tudi za objekte v bližini. Upravljalcu naselja predlagamo, da pri
varuhu zaščitenega drevesa preveri možnosti takšnega posega v prostor, ki bi zaščitila drevo,
istočasno pa tudi uporabnike igrišča. Ena od možnih rešitev je izvedba nosilne konstrukcije,
ki bi varovala drevo pred padcem. Cenejša in verjetno bolj sprejemljiva izvedba zaščite pa
je postavitev ograje okrog vplivnega območja drevesa, vendar v tem primeru igrišče izgubi
del površine. Ne glede na status in vlogo pa je v primerih, ko drevo v urbanem okolju ni več
varno in slabo opravlja svoje funkcije, potrebno objektivno in strokovno oceniti, ali ga je
smiselno ohraniti, ali pa odstraniti in zamenjati z novim.
Na območju igrišča sta tudi večji drevesi vrte turška leska (Corylus colurna) in navadni oreh
(Juglans regia). Ker se na območju zadržujejo predvsem majhni otroci, bi kazalo razmisliti
o zamenjavi dreves s kakšno drugo vrsto. Leska je namreč zaradi peloda alergena vrsta, oreh
pa je problematičen zaradi listnega opada. Poleg tega je omenjeni oreh slabše vitalen.
Drevesi bi lahko zamenjali s kakšno od vrst, ki je že na oziroma ob igrišču. V živi meji, ki
obdaja igrišče, najdemo mlada drevesca ostrolistnega javorja (Acer platanoides), lipovca
(Tilia cordata) in velikega jesena (Fraxinus excelsior). Nekaj teh izbrancev bi lahko pustili,
da se razvijejo in sčasoma nadomestijo najstarejša drevesa na igrišču. Tudi nekaj grmovnih
vrst, ki rastejo v striženi meji, bi lahko pustili, da se razvijejo v svojo naravno obliko, v
celotni dolžini pa bi jo lahko dvignili na višino, ki prestreza poglede. S tem bi na igrišču
zagotovili več sence in občutka zasebnosti. Od grmovnih vrst, ki razvijejo lepo krošnjo, so
v živi meji že navadni beli gaber (Carpinus betulus), rdeči dren (Cornus sanguinea), navadni
skobotovec (Philadelphus coronarius) in vanhoutova medvejka (Spiraea × vanhouttei). Tudi
znotraj igrišča bi na ustreznih mestih zasadili več grmovnih vrst in s tem ustvarili
medprostore, ki jih otroci lahko uporabljajo za igro, skrivalnice in podobno. Pri sadnji nove
drevnine na otroško igrišče in tudi v bližnji okolici je posebej pomembno, da se izogibamo
vrstam, ki so kakorkoli strupene, še posebej tistim, ki imajo strupene plodove. Izogibamo se
tudi alergenim vrstam in vrstam, ki imajo bodeče dele stebla, listov ali plodov.
8.6

PREDLOGI NOVE UREDITVE OBMOČJA ATELJEJA AKADEMIJE ZA
LIKOVNO UMETNOST

Parkovni oziroma vrtni del ob stavbi ateljeja Akademije za likovno umetnost že zdaj
učinkovito dopolnjuje stavbo in je skladen z njeno vsebino. Vrtovi v zadnjem delu so sicer
ograjeni in v enem delu zanemarjeni in zapuščeni, bi pa z nekaj manjšimi posegi in
dosaditvijo drevnine, ki bi ločevala vrtni del od ceste, lahko postala prvovrsten prostor za
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druženje in izvedbo umetniških, predvsem likovnih dogodkov. V zahodnem severnem delu
je že zdaj postavljenih nekaj skulptur v ateljeju delujočega umetnika in kaže možnost bodoče
ureditve vrtnega prostora kot kiparsko galerijo na prostem.

Slika 32: Eden najlepših kotičkov parka se skriva za ateljeji ALU

Ker so nekatere skulpture iz zbirke študentske forme vive v naselju postavljene na
neposrečene lokacije, je njihova prestavitev v vrt, ki bi nastal z ozelenitvijo parkirnih
prostorov ob ateljejih, lahko dobra rešitev.
Stavba ateljejev predstavlja kakovostno arhitekturo prvih povojnih let in je že v prvotni
zasnovi kot arhitekturni element predvidevala tudi terasasto zasaditev na južni strani stavbe.
Nova zasnova zasaditve mora to pri naboru drevesnih in grmovnih vrst tudi upoštevati.
Severna fasada in vrt ob njej se odpirata proti glavni prometnici, zato je tudi v tem delu izbor
in umestitev primernih vrst nujen.
V prvi fazi predlagamo močno redčenje grmovnic in mladja na severni in zahodni strani
stavbe. Predlagamo odstranitev dreves in mladja vrste mirobalana (Prunus cerasifera), ki se
razrašča iz žive meje na vogalu zahodnega in severnega dela parka, ter podaljšanje žive meje,
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ki jo sestavlja predvsem navadni beli gaber (Carpinus betulus), tudi na severni rob parka ob
Cesti 27. aprila. Od panjevsko razraščujočih gorskih javorjev (Acer pseudoplatanus) je z
redčenjem smiselno ohraniti le posamezna drevesa, pri tem pa zaradi končne velikosti
upoštevati razdaljo od stavbe na eni strani in ceste na drugi. Zaradi ogroženosti s podlubniki
(eno od dreves je že odmrlo, na drugih so sledi napada) predlagamo odstranitev vseh dreves
navadne smreke (Picea abies). Razlog za njihovo odstranitev pa je tudi velikost odraslih
dreves, ki predstavljajo nevarnost za okoliške objekte, kot tudi zakisanost tal, ki jo
povzročajo s svojim opadom.
Na severni strani parka ob ateljejih bi odstranjena drevesa in grmovnice nadomestili s
takšnimi vrstami, ki jim ustreza senčno in vlažno rastišče pod hribom. Zaradi ustvarjanja
vednozelene žive meje proti ulici so uporabne predvsem sencozdržne vednozelene vrste
listavcev in nižjerasle vrste in sorte iglavcev. Od listavcev so za takšne rastiščne pogoje zelo
primerne bodike, predvsem navadna bodika (Ilex aquifolium) in njene nizkorasle sorte, ter
japonska bodika (Ilex crenata). Primerne so vse vrste okrasnih brogovit (Viburnum),
predvsem farrerjeva brogovita (Viburnum farreri), brogovita (Viburnum opulus) in
polnocvetna japonska brogovita (Viburnum plicatum). Od grmovnih vrst so tu primerne še
okrasne sorte iz rodov tisa (Taxus) in okrasni brini, kitajski brin (Juniperus chinensis),
smrdljivi brin (Juniperus sabina) in virginijski brin (Juniperus virginiana). Kot cvetoča
grmovna vrsta je primerna vajgela (Weigela florida). Odstranjena drevesa smreke in
gorskega javorja bi v tem delu parka nadomestili predvsem z iglavci. Zelo primerni so
omorika (Picea omorika), korejska jelka (Abies koreana) in bodeča smreka (Picea pungens).
Primerne so tudi nizkorasle sorte okrasnih borov (Pinus).
Na južni in vzhodni strani stavbe je več starejših dreves navadne jablane (Malus domestica)
in navadne češnje (Prunus avium), ki sta kot plodonosni vrsti zanimivi za uporabnike vrta,
vendar je zaradi starosti in pomanjkanja nege v preteklosti njihovo stanje precej slabo. Na
vzhodni strani sta v slabem stanju tudi drevesi navadnega oreha (Juglans regia) in jerebike
(Sorbus aucuparia).
Slabo vitalna drevesa, ki slabo opravljajo svoje funkcije, bi nadomestili z vrstami, pri katerih
je estetska vloga bolj pomembna. Ker je južna fasada ateljejev precej razgibana in obogatena
z dekorativnimi elementi, jo lahko v zasaditvi na ploščadi pred stavbo najbolj primerno
dopolnjujejo nekoliko bolj eksotične drevesne in grmovne vrste. Sem sodijo svetloljubne
okrasne drevesne vrste in cvetoče grmovnice Od drevesnih vrst so zelo primerne japonski
javor (Acer japonicum), predvsem sorti A. japonicum 'Aconitifolium' in A. japonicum
'Aureum', japonski češmin (Berberis thunbergii), japonska češnja (Prunus serrulata),
okrasna sliva (Prunus × cistena), navadna tamariša (Tamarix gallica), listopadne vrste
magnolij (Magnolia), pahljačasti javor (Acer palmatum) in njegove okrasne sorte A.

Bombač D. Inventarizacija in koncept razvoja parka v Študentskem naselju v Ljubljani
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2018

66

palmatum 'Atropurpureum', A. palmatum 'Dissectum Atropurpureum', A. palmatum
'Osakazuki', A. palmatum 'Fireglow', A. palmatum 'Bloodglow' ter tudi nekoliko večji
mandžurski javor (Acer ginnala). Od cvetočih grmovnih vrst so za južni vrt ob ateljejih zelo
primerne vrste hibridna forsitija (Forsythia × intermedia), navadni skobotovec
(Philadelphus coronarius), navadna dojcija (Deutzia scabra), vajgela (Weigela florida)
različne vrste medvejk, vanhoutova medvejka (Spiraea × vanhouttei), japonska medvejka
(Spiraea japonica) in srednja medvejka (Spiraea media) ter okrasne vrtnice (Rosa).
8.7

PREDLOGI NOVE UREDITVE ZELENIC IN DREVNINE OB PARKIRNIH
POVRŠINAH

Kratkoročni ukrepi pri ureditvi parkirnih površin naj bodo usmerjeni predvsem v varovanje
rastnega prostora obstoječe drevnine. Tam, kjer lahko prihaja do povoza koreninskega
rastnega prostora in trkov vozil v debla dreves, naj se izvede ustrezna zaščita oziroma odmik.
Tudi pri sadnji nove drevnine naj se upošteva ustrezen odmik od parkirišč in voznih poti,
običajno med 2 do 3 m.
Od parkirnih površin, kjer je kratkoročno ukrepanje najbolj nujno, smo izpostavili parkirišče
ob bloku X. Te parkirne površine so za razliko od ostalih tlakovane z betonskimi tlakovci,
tako imenovanimi travnimi ploščami, med tlakovce s travo pa so bila v odprtine sajena tudi
drevesa. Z leti so drevesa prerasla odprtine in zaradi širjenja in dvigovanja koreninskega
vratu plošče premaknile iz nivoja. Zaradi parkiranja na koreninskem rastnem prostoru dreves
so le-ta močno ogrožena in dolgoročno obsojena na propad. Kot začasno rešitev za ohranitev
teh dreves in odpravo problema predlagamo zoženje parkirišča in povečanje rastnega
prostora dreves. Rob parkirišča naj se pomakne proti notranji površini parkirišča vsaj v delih,
kjer so korenine dreves.
Učinkovito zaščito drevja, ki je zaradi zagotavljanja sence sajeno vrstno ob dovozne poti in
parkirišča, je mogoče zagotoviti tudi s sajenjem grmovnic in živih meja ob vznožje dreves
oziroma vzdolž njihove linije. Grmovne krošnje na takšen način zaščitijo dovolj širok prostor
okoli debla in nad koreninskim sistemom dreves, da ne prihaja do direktnih trkov in zbitosti
tal zaradi povozov in shojenosti. Za takšne zasaditve so najprimernejše nezahtevne grmovne
vrste, ki ne izčrpavajo tal in so odporne na poškodbe. Najprimernejša vrsta je prav gotovo
navadni beli gaber (Carpinus betulus) in njegove nizkorasle sorte, primerne pa so tudi
navadna kalina (Ligustrum vulgare) in vanhoutova medvejka (Spiraea × vanhouttei).
Svetloljubne vrste so zaradi zastora drevesnih krošenj v takšnih zasaditvah manj uspešne.
Manj primerne so tudi vednozelene vrste, predvsem zaradi nalaganja odpadlega listja iz
drevesnih krošenj nad njimi v jesenskem času.

Bombač D. Inventarizacija in koncept razvoja parka v Študentskem naselju v Ljubljani
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2018

67

Slika 33: Parkirišče ob bloku X

Dolgoročni razvoj naselja pa mora vsebovati celovito strategijo upravljanja s prometom. Ker
je območje študentskega naselja v Rožni dolini precej utesnjeno, v prostor pa je že sedaj
umeščenih veliko vsebin, je vsaka novo pridobljena površina izjemno dragocena. Krčenje
zelenih površin na račun dodatne infrastrukture je nesprejemljivo, saj je njihov delež glede
na funkcijo prostora že zdaj nizek. Motorni promet v sodobni študentski kampus ne sodi z
mnogih vidikov, predvsem estetskega, vidika varnosti, onesnaževanja s hrupom in izpušnimi
plini. Sodobni trendi v urbanizmu iz mestnih jeder, kot tudi naselij, kakršno je študentsko,
izločajo motorni promet in uvajajo alternativne rešitve dostave in prevoza. V konceptu
razvoja parkovnih površin v Študentskem naselju v Rožni dolini zato predlagamo umik
motoriziranega prevoza in ukinitev parkiranja avtomobilov znotraj naselja.
Nadomestne površine je možno pridobiti z izgradnjo dveh večnadstropnih parkirnih hiš
zahodno od Univerzitetne športne dvorane Rožna dolina in študentske restavracije ob
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Svetčevi ulici., kjer so že sedaj parkirne površine za avtomobile. Nadomestni prostor
dopušča poglobitev v eno kletno etažo in dvig v nadstropja, pri tem pa se kakovost celotnega
prostora praktično ne spremeni, ker površine ostajajo namenjene isti funkciji. Zgradbe ob
obstoječem parkirišču nimajo posebne potrebe po odprtih pogledih v zahodni smeri, kjer bi
bila locirana parkirna hiša, saj gre za tehnična objekta, kuhinjo študentske restavracije in
telovadnico. Oba objekta imata okenske odprtine v glavnem na vzhodni, severni in južni
strani in zato izguba svetlobe z zahodne strani praktično ne pomeni bistvene spremembe.
Druga možna ureditev novih parkirišč je izgradnja podzemne parkirne hiše pod obstoječimi
igrišči za tenis in igre z žogo. Ta možnost je praktična z več vidikov. Predstavlja nove
parkirne površine v osrednjem delu naselja, od koder je razdalja do večine stavb relativno
kratka, omogoča večje število parkirnih mest kot parkirna hiša, dostop pa je možno urediti
tako s Škrabčeve kot tudi Ulice 27. aprila. Z izgradnjo takšnih parkirišč bi hkrati prišlo do
prenove in nadgradnje rekreativnih površin, kar bi bila dobrodošla dopolnitev ponudbe
naselja.
8.8

PREDLOGI NOVE UREDITVE EKOLOŠKIH OTOKOV

Majhen del površine zavzemajo tako imenovani ekološki otoki. To so prostori ob
stanovanjskih blokih, ker so postavljeni zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov. Zabojniki
so moteči zaradi estetskih učinkov kot tudi vonjav, ki predvsem v poletnem obdobju zaradi
pregrevanja vsebine prihajajo iz zabojnikov za organske odpadke.

Slika 34: Zabojniki za smeti zavzemajo preveč prostora in so moteči z estetskega in ekološkega vidika

Enostavna in praktična je rešitev problema z oblikovanjem gostih zasaditev ob prostorih za
zabojnike. Predlagamo zasaditev okrog prostorov za zabojnike z vseh strani, razen s strani
za polnjenje in praznjenje, z gosto živo mejo, ki naj presega višino zabojnikov. S tem je vsaj
z estetskega vidika problem delno saniran. Na mestih, kjer so zabojniki neposredno
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izpostavljeni soncu, je z zasaditvijo potrebno ustvarjati senco tudi z zgornje strani. Možno
je oblikovati višjo živo mejo ali pa poleg žive meje zasaditi še nekaj dreves s širokimi
krošnjami, ki segajo preko zabojnikov na ustrezni višini.
Zelo primerna vrsta za zasaditve okrog ekoloških otokov je navadni beli gaber (Carpinus
betulus). Je gradnik večine živih mej okrog naselja, priporočili smo ga tudi kot vrsto za
ustvarjanje zelenih pregrad ob parkiriščih in športno rekreativnih površinah, torej povsod,
kjer prihaja do večjih obremenitev drevnine. Takšne so tudi rastne razmere ob ekoloških
otokih. Vrsta je kot listopadna manj uporabna le na mestih, kjer želimo z zelenimi
pregradami zagotavljati zakritost pred pogledi skozi vse leto.
Od vednozelenih grmovnih vrst, ki bi jih lahko uporabili za zasaditev visoke žive meje okrog
ekoloških otokov sta zelo primerni ameriški klek (Thuja occidentalis) in navadni
lovorikovec (Prunus laurocerasus), ker razvijeta gosto in bogato krošnjo in kot vednozeleni
vrsti zagotavljata zeleno pregrado tudi v zimskem času. Obe vrsti dobro prenašata slabše
rastne razmere, predvsem zbita tla in poškodbe na deblih in krošnjah, čemur se je težko
izogniti na mestih, kjer je velik prehod ljudi in vozil. Od avtohtonih vednozelenih vrst sta za
tovrstne zasaditve primerni navadna bodika (Ilex aquifolium) in tisa (Taxus baccata), vendar
sta bolj občutljivi in počasi rastoči in z njimi ustrezne učinke dosegamo šele po več letih.
Vrsti sta sencozdržni in zato primernejši za žive meje ob ekoloških otokih na senčnih legah.

Slika 35: Ena od možnih rešitev: ureditev prostora za smetnjake z živo mejo

Druga možna rešitev je izgradnja zbiralnikov, vgrajenih v tla. To je uveljavljena praksa
zbiranja skupnih odpadkov v gosto naseljenih okoljih in jo izvajajo tudi v ožjem mestnem
jedru Ljubljane kot tudi v nekaterih stanovanjskih naseljih. V primerjavi z enostavnimi
ograjenimi ekološkimi otoki je ta rešitev precej dražja.
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RAZPRAVA IN SKLEPI
RAZPRAVA

Izhodišče naše raziskave so bile zastavljene hipoteze, ki smo jih s popisom in oceno stanja
površin in drevnine v naselju preverili in na podlagi rezultatov podali zaključke. S
hipotezami smo preverili predvsem tiste karakteristike parka, ki predstavljajo osnovo za
nadaljnja ukrepanja in razvoj novih vsebin.
9.1.1

Delež zelenih površin v Študentskem naselju v Rožni dolini v Ljubljani

Hipoteza:
1. Zelenih površin je v Študentskem naselju v Rožni dolini več kot 50 %,
povprečna površina zelenih površin na stanovalca v naselju je takšna, da po
uveljavljenih standardih omogoča zdravo življenje.
Hipotezo, da je zelenih površin v Študentskem naselju več kot 50 %, povprečna površina
zelenih površin na stanovalca v naselju pa takšna, da po uveljavljenih standardih omogoča
zdravo življenje, lahko v prvem delu ovržemo, v drugem pa potrdimo. Izračunani delež
zelenih površin v naselju, to je 46,61 % od celotne površine naselja, je sicer le malo nižji od
meje, zastavljene v hipotezi, vendar je bila ta postavljena sorazmerno nizko. Pri določanju
meje smo upoštevali velike potrebe uporabnikov do zelenih površin, manj kot polovica
zelenih površin od celote pa je tudi slabo izhodišče za razvoj naselja v sodoben študentski
kampus.
Drugi del hipoteze lahko sprejmemo, vendar izračunana povprečna pripadajoča zelena
površina na prebivalca naselja, to je 10,65 m2, le za malo preseže normativ za zdravo
življenje. Ugotovljena vrednost je mnogo nižja od povprečja, ki velja za Mestno občino
Ljubljana, ki znaša 104 m2 zelenih površin na prebivalca (Šiftar, 2011). Pri tem pa je seveda
treba poudariti, da podatek za MOL zajema vse zelene površine v občini, ki vključujejo tudi
primestne gozdove in kmetijske površine. Upoštevaje tak pristop je lahko tudi podatek za
Študentsko naselje, glede na neposredno bližino parka Tivoli in primestnega gozda Rožnik,
mnogo bolj ugoden. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) sicer za zdravo življenje
določa najmanj 9 m2 zelenih površin na prebivalca.
Ker so v hipotezi postavljene vrednosti nizke, izračunani rezultati pa v enem delu ne
presežejo teh vrednosti, v drugem pa komaj, lahko sklepamo, da je zelenih površin v
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Študentskem naselju v Rožni dolini premalo in je za izboljšanje stanja vsak ukrep za
povečanje teh površin dobrodošel.
9.1.2

Stanje drevnine v Študentskem naselju v Rožni dolini v Ljubljani

Hipoteza:
2. Stanje drevnine v Študentskem naselju v Rožni dolini je dobro, več kot 50 %
dreves je vitalnih in dobro negovanih.
Hipotezo, da je v naselju stanje drevnine dobro, več kot 50 % dreves pa je vitalnih in dobro
negovanih, smo v celoti sprejeli. Ugotovili smo, da je po izbranih metodah kar 77 % dreves
vitalnih in zdravih, le dobri 4 % dreves pa so v takšnem stanju, da je potrebna takojšnja
presoja o njihovi odstranitvi ali zamenjavi. Takšni deleži slabo vitalnih dreves so v urbanih
okoljih običajni, glede na obremenitev parka pa stanje lahko ocenjujemo kot zelo dobro.
Redno in kakovostno vzdrževanje v preteklosti se odraža v razmeroma dobrem
zdravstvenem stanju dreves in grmovnic, kljub nekaterim dejavnikom v preteklosti, ki so na
drevju pustili sledi.
Starejše zasaditve so izvedene s takšno gostoto dreves na površino, da je razvoj panjevske
izrasti in večvrhatih krošenj omejen, pri novejših zasaditvah pa to pogrešamo. Glede na
stanje na terenu sklepamo, da je za ugoden razvoj krošenj najbolj primerna gostota okrog 12
dreves v radiju 20 m okrog določene točke, kar pomeni približno 100 m2 rastnega prostora.
Ob takšni gostoti lahko krošnje večine drevesnih vrst tvorijo razvite habituse, pod njimi pa
so svetlobne razmere še dovolj ugodne za razvoj pritalne vegetacije. Pri večjih zgostitvah
pride do utesnjevanja krošenj, svetlobne razmere pod njimi so slabe. Pri manjših zgostitvah
brez dodatne nege prihaja do razvoja večvrhatih krošenj in panjevske izrasti, kar v parkovnih
zasaditvah zaradi varnosti in nastajanja poškodb na drevju ni dobrodošlo. Velik delež
večvrhatih osebkov v parku kaže predvsem na to, da imajo drevesa dovolj rastnega prostora
in lahko oblikujejo bogate krošnje. Z estetskega vidika je to zelo dobrodošlo, manj pa z
vidika stojnosti dreves. Večvrhata drevesa v parku naj takšna tudi ostanejo, saj bi z
odstranjevanjem večjih vej naredili le nepopravljivo škodo. Ob novih zasaditvah pa je
priporočljivo upoštevati razdalje med sadikami, ki zagotavljajo ustrezen rastni prostor za
dobro umeščena drevesa s kvalitetno razvitimi krošnjami. Seveda pa je gostota zasaditev v
parkih v prvi vrsti odvisna od prostorskih razmer in potreb uporabnikov.
Večina vitalnih dreves v parku je v razvojni fazi velikega priraščanja. Izvedba arborističnih
ukrepov je v tem obdobju še učinkovita. Z uporabo pravilnih obrezovalnih tehnik je pri
večjem številu dreves še možen dvig in oblikovanje krošnje. Problematično je lahko redčenje
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panjevsko izraščenih dreves; v takšnih primerih so poškodbe praviloma prevelike, da bi
ohranili ugodno zdravstveno stanje ostalih dreves v panju.
Pri vzdrževalnih delih in posegih v park v zadnjem obdobju moti nekoliko neposrečena
izbira vrst in odsotnost estetske presoje novih zasaditev. Primer takšne nedomišljene
zasaditve je nov nasad iglavcev vzdolž vzhodne fasade bloka II. V linijsko zasaditev so
pregosto zasajena drevesa z zelo različnimi habitusi in lastnostmi. V razmeroma ozek prostor
so umeščene omorike, ki s svojimi ozkimi krošnjami vsekakor spadajo tja, rdeči in črni bori
jih dobro dopolnjujejo, metasekvoje pa bodo z leti prerasle obe vrsti, tako z višino, kot tudi
z volumni krošenj. Takšna zasaditev bo zato s časom zaradi odstranjevanja preštevilnih in
prevelikih dreves po nepotrebnem ustvarjala stroške. Metasekvoje bodo tudi s svojim
opadom na meji s sosednjo zasebno parcelo povzročala prej konfliktno kot ugodno stanje.
Pojav trohnobe pri nekaj drevesih je povezan predvsem s starostjo in poškodbami, ki so
nastale daleč nazaj in ne odražajo slabo izvedenih negovalnih del v zadnjem obdobju.

Slika 36: Zaradi redčenja panjevskih dreves so bile povzročene poškodbe, ki so povzročile vdor trohnobe
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Vsebinska in funkcionalna skladnost parkovnih površin v naselju

Hipoteza:
3. Stanje urbane parkovne opreme je zadovoljivo, zasaditve parkovnih površin in
umestitev opreme v prostoru pa je takšna, da uporabniki prepoznajo območja
za izvajanje določenih dejavnosti.
Hipotezo, da je stanje urbane parkovne opreme zadovoljivo, zasaditve parkovnih površin in
umestitev opreme v prostoru pa je takšna, da uporabniki prepoznajo območja za izvajanje
določenih dejavnosti, lahko po analizi stanja na terenu ovržemo.
Oprema parka je glede na število stanovalcev preskromna in ne sledi potrebam uporabnikov.
54 klopi, kolikor smo jih našteli v parku, je mnogo premalo za skoraj 3300 stanovalcev v
naselju, še posebej ob dejstvu, da park uporabljajo tudi zunanji obiskovalci. Še posebej se
problem pomanjkanja infrastrukture pokaže ob večjih dogodkih, kot so Majski dnevi,
športna tekmovanja in podobno. Od ostale urbane opreme manjkajo predvsem stojala za
kolesa in večje število košev za odpadke na ustreznih mestih. Ker je park del mestnih zelenih
površin, bi bilo tudi prav, da je izbor urbane opreme usklajen s priporočili in izbrano opremo,
ki jo predpisuje Katalog urbane opreme Mestne občine Ljubljana.
Drugi del hipoteze, ki pravi, da je zasaditev in oprema prostora takšna, da lahko uporabniki
prepoznajo razdelitev parkovnih površin na območja za različne dejavnosti, lahko ovržemo.
Prostorska analiza površin v naselju je pokazala, da v naselju prepoznamo stavbišča, zelene
površine, območja parkirnih in komunalnih površin, športno rekreativne površine in urejene
površine vrtov ter sadnega nasada. Parkovne površine so sicer jasno izločene v prostoru in
od drugih, predvsem parkirnih in komunalnih površin, ločene s prepoznavno mejo, iz njihove
ureditve pa ne prepoznamo območij z jasno določenim namenom. Razen za drevnino, sajeno
v koridorje in drevorede, težko ugotovimo določen zasaditveni koncept. Za zasaditve iz
starejših obdobij se zdi, da so bile izvedene predvsem za zagotavljanje estetske vloge, z
naborom vrst in razporeditvijo drevnine na zelene površine pa je bil dosežen predvsem
okrasni in zastorni učinek. Zasaditve iz zadnjega obdobja sodeč po izboru vrst in prostorski
razporejenosti ravno tako ne odražajo posebne presoje ali namena doseganja posebnih
učinkov. Takšni so nasad iglavcev za blokom II, drevored na zahodni strani bloka I in nasad
ameriškega javorja za blokom V.
Oprema parka je v prostor umeščena predvsem ob objekte in povezovalne poti. V severnem
delu naselja je takšna razporeditev ob športno-rekreativnih objektih praktična, v drugih delih
naselja pa je opreme premalo, da bi uporabniki prepoznavali območja, namenjena določenim
dejavnostim.
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ZAKLJUČEK

Rezultati inventarizacije površin glede na namen uporabe v Študentskem naselju v Rožni
dolini v Ljubljani kažejo, da je delež zelenih površin glede na ostale površine v naselju nižji,
kot smo sprva predvidevali. Pri prvem ogledu raziskovanega objekta smo ocenili, da zelene
površine presegajo polovico naselja in tako določili tudi mejo v postavljeni hipotezi.
Izločanje zelenih površin v digitalnem modelu je to stališče spremenilo. Imajo pa stanovalci
naselja zaradi velikih površin naravnega gozda in največjega mestnega parka v neposredni
bližini dovolj možnosti oziroma prostora za preživljanje prostega časa v naravi. Ker so
športno rekreativne površine ravno tako namenjene kvalitetnemu preživljanju prostega časa
na prostem, lahko zaključimo, da tudi ta prostor dopolnjuje parkovni del naselja in skupaj
tvori bazo za nadaljnji razvoj v sodoben študentski kampus. Kot smo večkrat poudarili, so
največje možnosti za ustvarjanje bolj zdravega in naravnega okolja v naselju s spremembo
namembnosti parkirnih površin in povezovalnih poti. Že z manjšimi posegi v obstoječe
stanje je možno na račun teh površin pridobiti vsaj nove rekreativne površine, z nekoliko
večjimi posegi pa te površine lahko ozelenimo in vrnemo v naravno stanje.
Kot smo predvidevali, je zdravstveno stanje drevnine v parku Študentskega naselja dobro.
Izkušnje kot tudi rezultati podobnih raziskav kažejo, da je urbana drevnina, zasajena na
parkovnih površinah, v primerjavi z drevorednimi obcestnimi zasaditvami večinoma dobro
vzdrževana in razmeroma dobro vitalna. Stanje tovrstnih zasaditev je najbolj povezano s
starostjo drevnine, kakovostjo vzdrževanja in motnjami iz okolice. Parkovne zasaditve, kjer
je drevnina v fazi največje vitalnosti, to je pri večini drevesnih vrst običajno v obdobju od
30 do 60 let starosti, so na splošno v dobrem stanju. Park Študentskega naselja je nastajal v
prvih povojnih desetletjih, zato je večina drevnine še vedno v razvojni fazi največje
vitalnosti. Še boljše stanje zdravstveno stanje drevnine pa je možno doseči tudi z
osveščanjem in vključevanjem uporabnikov. Precejšen delež poškodb na drevesih, predvsem
na njihovih deblih, bi bil lahko manjši, če bi uporabniki bolj skrbno ravnali z drevnino,
dogodke pa izvajali na mestih, kjer bi bile obremenitve manjše. Še posebej obremenjujoč in
stresen dogodek za rastlinje v naselju je vsakoletna prireditev Majski dnevi, ki večji del
poteka na rekreacijskih površinah naselja, prireditveni dogodki pa se izvajajo tudi na
zelenicah, v najbolj intenzivnem vegetacijskem obdobju.
Pri urejanju parka in zasajanju z vegetacijo je bil v preteklosti poudarjen predvsem estetski
učinek, socialnim vlogam, ki jih imajo zelene površine v urbanem prostoru, pa ni bilo
posvečene večje pozornosti. Dejstvo je, da se zaradi družbenih sprememb in odnosa do
okolja tem vlogam posvečamo intenzivneje šele zadnja desetletja, prve stavbe v naselju in
zasaditve med njimi pa so nastale pred več kot 60 leti. Zasnova parkovnih površin je zato v
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večjem delu slabo prilagojena današnjim potrebam. Odnos mlajše populacije do zelenih
površin se je spremenil, nov razvojni koncept pa mora vključevati njihove potrebe in jih
vključevati tudi kot aktivne sooblikovalce prostora.
V viziji razvoja smo zaradi omejenih možnosti razvili le enega od več možnih razvojnih
konceptov, vsekakor pa velja, da je razpon možnih rešitev velik, od cenovno nezahtevnih, ki
vključujejo zgolj manjše dodatne zasaditve in dopolnitve z enostavnimi infrastrukturnimi
objekti, do cenovno zahtevnih projektov, ki bi vključevali tudi izgradnjo novih objektov.
Pri izvedbi naloge smo pogrešali podobne raziskave, ki bi bile izvedene na parkovnih
površinah v naseljih s specifičnimi zahtevami uporabnikov, da bi stanja primerjali med
seboj. Primere dobrih praks upravljanja z zelenimi površinami v študentskih naseljih
najdemo predvsem v tujini, pri nas pa je park Študentskega naselja v Rožni dolini praktično
edini primer t. i. študentskega kampusa, kjer je na enem prostoru združenih več vsebin,
namenjenih kakovostnemu preživljanju študentskega obdobja mladih.
Na koncu ostanejo le še uporabniki parkovnih površin v Študentskem naselju. Tem zelene
površine lahko nudijo in pomenijo največ. Pri delu na terenu smo dobili vtis, da so jim zelene
površine zelo pomembne, na drugi strani pa nismo zaznali njihovega aktivnega vključevanja
v vzdrževanje le teh. Med izvedbo popisa drevnine je namreč pogosto pristopil kdo od
mimoidočih stanovalcev naselja in povprašal, kaj je namen našega početja. V pogovoru je
večina poudarila, da jim zelenje v naselju veliko pomeni in da jim ni vseeno, v kakšnem
stanju so zelenice in drevnina. Izrazili so tudi pripravljenost za bolj aktivno vključevanje v
upravljanje in vzdrževanje parkovnih površin, da pa ne poznajo načinov in možnosti, kako
in kje lahko to počnejo. Tu se tudi v bodoče ponuja veliko možnosti za sodelovanje. Preko
družbenih omrežij je možno enostavno širjenje pobud in informacij ter tudi oblikovati
interesne skupine, ki se kasneje lahko povezujejo v skupnosti, kakršna je že aktivna skupnost
Študentski skupnostni vrtovi. Takšne skupnosti lahko zbirajo, oblikujejo in predstavijo
pobude za razvoj parka, ob ustreznem strokovnem vodstvu in dogovoru z lastnikom in
upravljalcem površin pa se lahko tudi aktivno vključujejo v vzdrževanje zelenic in drevnine.
Že uveljavljena oblika povezovanja stanovalcev so tudi domske skupnosti, ki bi lahko bolj
aktivno sodelovale pri vzdrževanju zelenic okrog svojih domov. Ena od možnih oblik
vključevanja uporabnikov v vzdrževanje parka bi bile lahko tudi vsakoletne skupne delovne
akcije in srečanja, ki bi jih organizirale uveljavljene skupnosti. V okviru takšnih srečanj bi
poleg dela na terenu lahko potekale tudi strokovne delavnice, izobraževanja in podobno. Za
učinkovito tovrstno vključevanje stanovalcev in uporabnikov prostora pa je potrebno
zagotoviti strokovno vodstvo, da bodo pobude ustrezno ovrednotene in vključene v koncept
parka, vzdrževalna in investicijska dela pa izvedena na strokoven način.
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S poudarjanjem pomena zelenja in drevnine v urbanem prostoru se bo zavest o kakovostnem
in zdravem okolju le še povečevala.
11

POVZETEK

V raziskavi smo izvedli digitalno izmero površin v Študentskem naselju v Rožni dolini v
Ljubljani ter inventarizacijo drevnine na parkovnih površinah znotraj naselja. Pri izločanju
površin po namembnosti smo se osredotočili na tiste kategorije, ki so tipične za naselja, pri
tem pa upoštevali klasifikacijsko metodo, ki upošteva le glavne tipe rabe ter primerljive
združuje med seboj.
Inventarizacijo prostora smo izvedli s programskim orodjem ArcGIS 10.4 (ArcMap, 2017).
Izločili smo površine po namenski rabi in določili njihove deleže. Namembnost prostora smo
ugotavljali na terenu in s pomočjo prostorskega načrta naselja, razmejevanje površin znotraj
naselja s postopkom zaslonske digitalizacije pa smo izvedli na podlagi digitalnih orto foto
posnetkov.
Študentsko naselje v Rožni dolini v Ljubljani je veliko 74.640 m2. Od celotne skupne
površine naselja je delež zelenih površin 46,61 %, delež stavbišč 22,04 %, parkirišča in
komunalne površine zavzemajo 24,87 %, športno-rekreativne površine zavzemajo 6,01 % in
Študentski skupnostni vrtovi 0,47 % površine. Povprečno na stanovalca v naselju pripada
10,65 m2 zelenih površin, kar je v okviru normativov za zdravo življenje, ki jih postavlja
Svetovna zdravstvena organizacija. Upoštevaje širšo okolico naselja pa je povprečna zelena
površina na stanovalca nekajkrat večja in je podobna povprečju, ki velja za Mestno občino
Ljubljana.
Izmerili smo dolžino živih mej, ki obdajajo naselje ter otroško igrišče in nekaj manjših
objektov znotraj naselja. Njihova dolžina je približno 920 m, kar predstavlja okoli 75 %
dolžine meje posesti naselja.
V sklopu inventarizacije in ocene stanja drevnine smo na terenu opravili popis dreves, ki
smo jim pozneje na podlagi terenskih zapiskov in skic, digitalnih ortofoto posnetkov in
lidarskega digitalnega modela krošenj določili položaj v okolju ArcGIS 10.4. Evidentirali
smo 441 dreves, ki presegajo določen merski prag, to je premer debla nad 10 cm v prsni
višini. V evidenco smo zajeli tudi nekaj dreves s premerom pod 10 cm, vendar njihova višina
presega 4 m. Ker pa je v parku več dreves panjevskih ali pa je krošnja v več glavnih vej
razdružena pod višino 1,3 m, smo v evidenco zajeli tudi vsa debla takšnih dreves. Skupno
število evidentiranih dreves oziroma debel je 478. Evidentiranim drevesom smo določili
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vrsto, izmerili višino, obseg in premer v prsni višini ter določili stopnjo alergenosti po
lestvici OPALS (Ogren plant allergy scale), stopnjo invazivnosti ter arboristično oceno
stanja oziroma vitalnosti po metodi za oceno krošnje po Rollofu, njihovo lokacijo pa določili
s kodami GPRS. Ugotovili smo, da je stanje drevnine dobro, da je 77 % dreves vitalnih, 12,8
% slabo vitalnih, 6 % slabo vitalnih z močno presvetljeno krošnjo in 4,2 % nevitalnih.
Ugotovili smo, da je od vseh evidentiranih dreves v parku 14,64 % visoko alergogenih, 47,27
% pa srednje alergenih. Invazivnih je 10 % v parku prisotnih drevesnih vrst. Število dreves
v radiju 20 m smo izračunali v okolju ArcGIS 10.4 (ArcMap, 2017) z uporabo orodja Point
Density. Popisali smo tudi elemente v parkovnem prostoru in urbano opremo ter ugotovili
njihovo stanje.
V konceptu razvoja smo predstavili možnosti novih zasaditev z drevnino. Predlagano
drevnino smo presojali po učinkih in posebnih lastnostih, predvsem po alergenosti,
invazivnosti in strupenosti. Glede na ekološke značilnosti posameznih vrst smo predstavili
možnost njihove uporabe na določenih mestih v naselju. Predlagali smo spremembo
namembnosti 11,8 % površin naselja in njihovo ozelenitev. S tem se povprečna zelena
površina, ki pripada na prebivalca v naselju, poveča na 13,22 m2. Predvideli smo tudi
razdelitev parkovnih površin glede na dejavnost in izločili predele, namenjene mirnim in
kulturnim dejavnostim, ter predele, namenjene družabnim in športno-rekreativnim
dejavnostim.
12

SUMMARY

In the study a digital measurement of surfaces in Student campus Rožna dolina in Ljubljana
and an inventory of woody vegetation in the park areas within the campus have been carried
out. During selection of surfaces according to use, the categories typical of settlements have
been focused on with implementation of a classification method, which takes into account
only the main types of use and joins comparable uses.
The spatial inventory has been carried out with the software ArcGIS 10.4 (ArcMap, 2017).
The areas have been divided according to their use and their shares have been determined.
The type of land use has been determined by field survey and with the help of the campus
spatial plan. The demarcation of the areas within the campus has been carried out with the
screen digitization process based on digital orthophotographs.
The student campus Rožna dolina in Ljubljana covers an area of 74,640 m2. Of the total
campus area the share of green areas represents 46.61 %, the share of the built sites is 22.04
%, the parking lots and the communal areas occupy 24.87 %, the sports and recreational
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areas occupy 6.01 % and the student community gardens cover 0.47 % of the surface. The
surface of green areas per inhabitant in the settlement is 10.65 m2, which is within the
framework of the Healthy Living Standards set by the World Health Organization.
Considering the wider surroundings of the campus, this surface per campus inhabitant is
several times higher and is similar to the average for the City of Ljubljana.
The length of the hedges that surround the campus itself, the children playground and some
smaller facilities within the campus has been measured. Their length is about 920 m, which
represents about 75 % of the length of the campus’s border.
Within the inventory and assessment of the condition of the woody vegetation, a list of trees
has been carried out in the field and, base on field notes and sketches, digital orthophoto
recordings and the lidar digital crown model, their position in the ArcGIS 10.4 environment
has been determined. 441 trees in excess of a certain measuring threshold - a diameter of
over 10 cm at height of 1.3 m above ground, and also trees with a smaller diameter, but their
height exceeding 4 m, have been recorded. However, since there are several coppiced trees
in the park, or their crowns are divided into several main branches at a height of 1.3 m, all
the trunks of such trees have been recorded as well. The total number of recorded trees or
trunks is 478. The species of each recorded tree has been determined, the height, the volume
and the diameter at the chest height have been measured. The degree of allergy according to
the OPALS scale (Ogren plant allergy scale) and the level of invasiveness have been
determined, and the arboristic assessment of the state or vitality according to the
methodology of the Ministerial Conference for the protection of European forests and
theRollof crown assessment scale has been carried out. The tree locations have been
determined using GPRS codes. It has been found that the overall condition of the trees is
good, 77% of the trees are vital, 12.8 % are poorly vital, 6 % are poorly vital with a strongly
reduced crown density and 4.2% are non-vital. It has been found that among all recorded
trees in the park, 14.64 % are highly allergenic and 47.27 % are allergenic. 10 % of tree
species present in the park are invasive.
The number of trees in the 20 m radius has been calculated in the ArcGIS 10.4 environment
(ArcMap, 2017) using the Point Density tool.
Other elements in the park and urban equipment have also been listed and their condition
surveyed.
In the concept of development possibilities of new planting with woody vegetation have
been presented. The proposed woody vegetation has been evaluated according to its effects
and special properties, especially in terms of allergenicity, invasiveness and toxicity. A
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change of use for 11.8 % of the areas of the campus and their planting have been proposed.
Thus, the surface of green areas per inhabitant in the campus would increase to 13.22 m2. A
division of park surfaces according to activity, separate areas intended for peaceful and
cultural activities and areas intended for social and recreational activities have also been
envisioned.
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