Nega dreves ARBORIST Tanja Grmovšek s.p., Gospejna ulica 7, 2000 Maribor
Arborist svetovalec, strokovnjak za drevesa v urbanem okolju, z opravljenim
mednarodnim strokovnim izpitom pri Mednarodni zvezi arboristov (ISA). ISA Certified Arborist: ML-0333A

ASCA (Consulting Arborist) in SMA (Municipal Arborist) ter ISA Proffesional Member #180978

Številka:

MN 2017-07-08

Datum:

27 . julij 2017

dr. Tanja Simonič Korošak
OBLIKOVANJE KRAJINE Tanja Simonič Korošak s.p.
Koroška cesta 53d
2000 Maribor

Zadeva:

Drevesa na območju tržnice na Ptuju – strokovno mnenje arborista svetovalca

V skladu z dogovorom sem pripravila strokovno mnenje, ki obravnava drevesa na območju tržnice na Ptuju.
Namen pregleda je bilo podati strokovno mnenje glede stanja in morebitne zamenjave / ohranjanja dreves
ameriške katalpe ter drevesa navadnega divjega kostanja.
Hiter terenski ogled lokacije sem opravila v juliju 2017.
Glede na opravljen hiter terenski ogled stanja dreves menim, da bi bilo nujno potrebno odstraniti drevo
navadnega divjega kostanja. Hkrati menim, da bi bilo smiselno proučiti možnosti za ohranjanje dreves
ameriške katalpe na območju tržnice ter v primeru gradbenih del prilagoditi izkope, upoštevati smernice za
ohranjanje dreves ter dodatno pregledati drevesa in podati smernice za morebitne vzdrževalne ukrepe.
Poklicna etika ISA certificiranega arborista ter članstvo arborista svetovalca pri ASCA mi narekuje, da zastopam ISA ter ASCA
etični kodeks in pravila ter smernice sodobne arboristične stroke. V skladu z njimi je bilo pripravljeno strokovno mnenje
arborista svetovalca. Vse delo je bilo opravljeno s strani Tanje Grmovšek, arborista svetovalca, ISA certificiranega arborista, z
opravljenim mednarodnim strokovnim izpitom in veljavno licenco ML-0333A.
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Drevesa na območju tržnice na Ptuju – strokovno mnenje arborista svetovalca

Lokacija

tržnica Ptuj, Miklošičeva ulica, Mestna občina Ptuj

Osnovni podatki o
parcelnih številkah
Čas terenskega
ogleda
Terensko delo in
priprava gradiva

parcelna št.: 1166/4 (katalpe), 1148/9 (divji kostanj), k.o. 400 Ptuj

Uporabljene metode

12. julij 2017
Tanja Grmovšek, arborist svetovalec, opravljen strokovni izpit za arborista, ISA certificiran
arborist, mednarodna licenca ML-0333A, univ. dipl. inž. gozd. - usmeritev urbano gozdarstvo z
arboristiko
»hiter pregled stanja drevesa« (ISA Level 1), s tal; vizualna metoda VTA (ob mimohodu)

Status zavarovanja /
pri ZRSVN
Status zavarovanja EŠD 580 Ptuj – Mestno jedro
pri ZVKDS

Slika 1: Obravnavano območje dreves na tržnici na Ptuju; z rdečim krogcem je označena linija sedmih dreves ameriške
katalpe ob Miklošičevi ulici; drevo navadnega divjega kostanja se nahaja nekoliko vzhodno od teh dreves (vir podlag:
portal PISO, 2017)

VZROK ZA OBRAVNAVO
“Za potrebe izdelave naloge Zasnova urbane opreme historičnega jedra Ptuja, ki jo izdeluje Oblikovanje krajine Tanja Simonič
Korošak s.p. se izdeluje tudi inventarizacija, analiza in vrednotenje obstoječe urbane opreme, med drugim tudi elementov
urbane opreme za rastline, kot so talne rešetke, zaščite dreves ter različna korita. V sklopu tega se pripravlja tudi osnovni
popis prevladujočih rastlinskih vrst v koritih ter preverja drevnino, za potrebe izdelave seznama primerne drevnine za saditev v
nova, večja korita. Preverjamo potencialno primerne vrste / sorte, ki v okolju že uspevajo.
Prosim, da se za katalpe (tudi katalpo z vraščeno brezo) in divji kostanj na območju tržnice preveri osnovne arboristične
parametre, vitalnost, stanje, potrebne ukrepe sanacije in omejitve pri različnih posegih v območje korenin. Prosim da podate
tudi mnenje o primernosti katalp za saditev v večja korita.” (povzeto iz e-pošte, Simonič Korošak, julij 2017).
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Predmet naročila
Na podlagi dogovora sem se strinjala, da izvedem naslednja dela:
1. opravim »hiter pregled stanja drevesa« (ISA Level 1) za sedem dreves ameriške katalpe in drevo
navadnega divjega kostanja; na podlagi stanja po potrebi podam smernice za vzdrževalne ukrepe,
2. obravnavam drevesa v skladu s standardom BS 5837:2012 (smernice za obravnavo dreves na
potencialnem območju gradbenih del); za potrebe tega izmerim prsne obsege dreves ameriške katalpe,
3. pripravim strokovno mnenje arborista svetovalca, ki dokumentira moja opažanja med terenskim delom ter
predstavi analize, razpravo in moje sklepe o trenutnem zdravstvenem in strukturnem stanju obravnavanih
dreves in navedem zaključek s priporočili.

Omejitve naročila
Navedena priporočila in smernice v tem strokovnem mnenju se nanašajo na izbrana drevesa, ki se nahajajo na
območju tržnice na Ptuju. Zabeleženo stanje dreves je omejeno na en terenski obisk obravnavane lokacije, ki je bil
izveden 12. julija 2017.
Strokovni pregled stanja, ki sem ga opravila, je bil omejen na opazovanje obravnavanih dreves, s tal. Izvedla sem
»hiter pregled stanja drevesa« (ISA Level 1). Navedena stopnja pregleda stanja drevesa je prva izmed treh
standardnih stopenj ocene stanja dreves, ki jo izvajajo za to usposobljeni arboristi svetovalci.
Arborist, ki opravi »hiter pregled stanja drevesa« (ISA Level 1), s tal, naredi zgolj hitro oceno stanja drevesa iz ene strani, ob
mimohodu ali iz avtomobila. Ob »osnovnem pregledu stanja drevesa« (ISA Level 2) z uporabo vizualne metode VTA, se s tal
podrobneje pregleda območje koreničnika, debla in krošnje; uporabi se lahko daljnogled in tudi orodja, kot je gumijasto kladivo
in sonda, da se z njima npr. zazna votle zvoke, globino dupline ali votlo stanje spodnjega dela debla. Ta vrsta pregleda stanja
drevesa ni namenjena odkrivanju morebitnih težav v območju korenin, znotraj debla ali v zgornjem delu krošnje. Za
»poglobljen pregled stanja dreves« (ISA Level 3) se lahko uporabijo dodatne diagnostične metode, s katerimi se lahko izvede
višinski pregled stanja krošnje (npr. z uporabo vrvnih tehnik ali dvižne ploščadi) ali uporaba tehnologij, kot so specialna
naprava Resistograph®, specialna naprava za tomografijo ali natezni test obremenitve (t.i. pulling test for tree stability),
specialna radarska naprava za pregled območja korenin.

Namembnost in uporaba strokovnega mnenja
Namen tega strokovnega mnenja je bilo oceniti trenutno stanje dreves, predstaviti moja opažanja, rezultate,
razpravo in sklepe glede obravnavanih dreves. Strokovno mnenje je zajelo tudi podan zaključek s priporočili za
skrb in ohranjanje dreves ter vzdrževalne ukrepe za nadaljnje upravljanje z drevesi.
To strokovno mnenje dokumentira zgoraj navedene podatke in jih lahko uporabi naročnik za izvedbo vzdrževalnih
del. Gradivo lahko prejmejo na vpogled tudi pristojne službe lastnika (Mestna občina Ptuj) in po potrebi ZVKDS.
© 2017 Arborist Tanja Grmovšek s.p. Vse pravice pridržane. Nobenega dela tega gradi ni dovoljeno javno objaviti na spletnih
straneh. Gradiva ni dovoljeno reproducirati ali posredovati nepooblaščenim osebam v kateri koli obliki ali na kakršen koli način
(elektronsko, mehanično, fotokopirano, ali kako drugače) brez pisnega dovoljenja avtorja, Tanje Grmovšek.
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METODE
Pri razlagi ter uporabi strokovnih standardov in smernic, ki temeljijo na zadnjih strokovnih raziskavah ter tehnologiji,
sem sledila protokolu Ameriške zveze arboristov svetovalcev (American Society of Consulting Arborists, s kratico
ASCA) in Mednarodne arboristične zveze (International Society of Arboriculture, s kratico ISA).
Deloma sem sledila procesu, ki je naveden v knjigi Tree Risk Assessment Manual (Dunster, Smiley, Matheny, Lilly,
2013). V sklopu terenskega dela in dela v pisarni sem opravila naslednje: na terenu sem določila lokacijo
obravnavanih dreves; preverila in določila drevesno vrsto; pregledala dostopno staro gradivo, letalske posnetke in
drugo gradivo; ocenila splošno zdravstveno stanje dreves; izvedla »hitri pregled stanja drevesa« (ISA level 1) z
uporabo vizualen metode VTA, s tal (Mattheck, 2007 - 2015); drevesa ameriške katalpe sem obravnavala glede na
standard BS 5837:2012 (smernice za obravnavo dreves na potencialnem območju gradbenih del); pripravila sem
strokovno mnenje ter podala zaključek s priporočili.
Na terenu sem z merilnim trakom izmerila obseg drevesa na prsni višini (d1.3). Ocenila sem okvirni starostni stadij
dreves (mlado drevo; odraščajoče drevo; odraslo drevo; odraslo, staro drevo; izjemno staro drevo / veteran) in
ocenila višinski razred drevesa (po 5 m lestvici). Naredila sem precej fotografij ter s tem dokumentirala stanje.
Za informacije o parcelnih številkah, letalskih posnetkih in poteku komunalnih vodov sem preverila spletno stran
portala PISO. Za informacije o morebitnem statusu zavarovanja pri Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije
in Zavodu RS za varstvo narave sem preverila njihove spletne strani z javno dostopnimi portali.

STANJE DREVES IN ANALIZE
Na območju tržnice na Ptuju se nahaja sedem dreves ameriške katalpe (Catalpa bignonioides). Drevesa rastejo v
dveh sklenjenih zelenicah in sicer štiri drevesa na jugu sklenjene linije v spodnji zelenici ter tri drevesa na severu
sklenjene linije v zgornji zelenici. Na vzhodni strani zelenic se med drevesi nahajajo klopi. V območju zelenice so
posajene posamezne grmovnice.
Pri enem drevesu je na vzhodni strani vidna razpoka na asfaltni površini. Na vzhodni strani drevesne linije se
nahaja asfaltiran pločnik, na zahodni strani pa pretežno tlakovana površina na območju tržnice. Drevesa so v svoji
odrasli – stari dobi glede na značilnosti drevesne vrste in razvite dimenzije. Ocenjen višinski razred večine dreves
je 15 - 20 metrov (glej Prilogo A, sliko 9).
Drevesa ameriške katalpe imajo praviloma dokaj dobro vidne koreničnike, dokaj ravna debla in krošnje ki zajemajo
več kot 2/3 višine. Krošnje so bile v preteklosti močneje znižane, razvile so se sekundarne krošnje iz epikormskih
vej. V času hitrega pregleda so bile vse krošnje polno olistane, brez večjih vrzeli.
Pri skrajnem severnem drevesu ameriške katalpe se je v duplino, ki se nahaja v sredini debla, na severni strani,
samo zasadilo drevo navadne breze (Betula pendula). Drevesne korenine se nahajajo v notranjosti debla in
brezovo drevo izgleda kot del veje na drevesu ameriške katalpe. Drevo je zaradi tega precej nenavadno.
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Drevo navadnega divjega kostanja se nahaja v privzdignjenem večjem koritu, v neposredni bližini se nahaja
gostinski lokal. Drevo je bilo v preteklosti močneje obrezano / obžagano, narejeni so bili veliki obglavitveni rezi. Na
obrezovanje drevo ni dobro odreagiralo in menim, da od obrezovanja naprej zdravstveno stanje drevesa zelo hitro
upada. Drevo je bilo v času pregleda že neolistano, vsi letos razviti listi so imeli klorozo in nekrozo listov. Na deblu
drevesa in stranskih vejah so nameščene lučke. Kdaj in kako je bilo narejeno korito v katerem se nahaja drevo
navadnega divjega kostanja nimam podatkov.
Drevesa ameriške katalpe sem zaradi načrtovanih gradbenih del obravnavala tudi po standardu BS 5837:2012, ki
je odlično vodilo za projektante, arhitekte in krajinske arhitekte, saj se prikaže kakšen »pomen« ima posamezno
drevo glede na več dejavnikov (stanje, dimenzije, varstveni režim, drevesna vrsta, pričakovan razvoj drevesa,
vloga in pomen drevesa). Iz rezultatov je dobro razvidno katera drevesa imajo »zelo visoko prioriteto«, »visoko
prioriteto«, »srednjo prioriteto« in »nizko prioriteto«. Zaščitno območje korenin (s kratico ZOK) je podano v tabelah
(glej spodaj). Risbe nisem pripravljala, ker nisem prejela ustreznih podlag (geodetski načrt, DWG). Na podlagi
vsega tega se lažje izvede morebitno usklajevanje interesov in tudi boljše razumevanje dreves.

Razlaga kategorij za drevesa, po standardu BS 5837:2012
R – nujna / priporočena (R) odstranitev drevesa; drevo se ne rabi upoštevati v fazah projektiranja
A1, A2, A3 – visoka vrednost drevesa; drevo se upošteva v fazah projektiranja kot nujna ohranitev
B1, B2, B3 – srednja vrednost drevesa; drevo se upošteva v fazah projektiranja za ohranitev
C1, C2, C3 – nižja vrednost drevesa; drevo se upošteva v fazah projektiranja za ohranitev, lahko pa je predmet
usklajevanj za morebitno odstranitev ali zamenjavo v primeru celostne obnove
C* - mlada drevesa (obseg do 47 cm; višina do 5m); možna presaditev ali nadomestitev s kvalitetnejšim drevesom

Izmerjeni prsni
obseg, d1.3 (cm)

zap. št.

Drevesna vrsta (latinska
šifra; slovensko ime;
latinsko ime)

#01

CABI; ameriška katalpa; Catalpa
bignonioides

202

#02

CABI; ameriška katalpa; Catalpa
bignonioides

157

#03

CABI; ameriška katalpa; Catalpa
bignonioides

198

#04

CABI; ameriška katalpa; Catalpa
bignonioides

177

#05

CABI; ameriška katalpa; Catalpa
bignonioides

160

#06

CABI; ameriška katalpa; Catalpa
bignonioides

172

#07

CABI; ameriška katalpa; Catalpa
bignonioides

202
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Kategorija BS
5837:2012
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2

Standard
BS – ZOK
polmer (m)

Standard BS –
ZOK površina
(m2)

7,7

187

6,0

113

7,6

180

6,8

144

6,1

117

6,6

136

7,7

187
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RAZPRAVA IN SKLEPI
Ker je celotno območje starega mestnega jedra Ptuja zavarovano pri ZVKDS pod EŠD 580 Ptuj – Mestno jedro je
potrebno pred vsemi vzdrževalnimi ukrepi pridobiti kulturnovarstveno mnenje in kulturnovarstveno soglasje.
Pri pregledu ter analiziranju dostopnih digitalnih virov za obravnavano območje tržnice (glej Prilogo A - Digitalne
podlage), kjer se nahajajo drevesa ameriške katalpe, sem ugotovila da se je na obravnavanem območju že pred
cca. 20 leti nahajala podobna pokritost s krošnjami odraslih dreves. Pri pregledu starega fotografskega gradiva, ki
sem ga prejela na vpogled (glej Prilogo B - Stare fotografije) se vidi, da bi naj bila drevesa sajena med prvo in
drugo svetovno vojno, predvidoma v začetku 30. let prejšnjega stoletja. Prav tako je vidno, da so že od vsega
začetka drevesa sadili v dve sklenjeni zelenici, katerih oblika in površina se je ohranila vse do danes.
Linija dreves ameriške katalpe trenutno predstavlja zelo pomembno pokritost s krošnjami odraslih dreves v starem
mestnem jedru Ptuja. Glede na analizo letalskih posnetkov se je v preteklih 20 letih precej zmanjšalo število dreves
v tem predelu mestnega jedra, s tem pa so se tudi bistveno spremenile okoljske koristi ter druge funkcije, ki so jih
drevesa zagotavljala in opravljala za svojo okolico. Menim, da je ohranjanje in vzpostavljanje območij s krošnjami
dreves tudi znotraj tako historičnih mestnih jeder zelo pomembno, a je potrebno srednje velike do velike drevesne
vrste umeščati na ustrezne lokacije ter glede na lokacije, predhodno ustrezno urediti rastne razmere za dobro rast
in razvoj korenin.
Najbolj severno drevo ameriške katalpe, kjer se sredi debla (na severni strani) nahaja samoniklo brezovo drevo je
zaradi te simbioze nekaj posebnega. Brezovo drevo velja za našo avtohtono drevesno vrsto, ki se pogosto samo
zasadi. Da se drevo zasadi v duplino, ki je nastala zaradi stare odstranitve večje stranske veje, je nekoliko manj
pogosto, pogosteje se takšna samo zasaditev namreč pojavi med glavnimi debli. Takšna samonikla rast pionirskih
ali invazivnih drevesnih vrst je sicer dokaj pogosta, vendar se mora uskladiti kar precej dejavnikov, da do tega
dejansko pride. Brezovo drevo, ki raste kot del severne katalpe je posebno predvsem zato, ker izgleda kot prava
veja, saj se vse korenine nahajajo v notranjosti debla. Praviloma koncesionarji takšno samoniklo rast relativno hitro
odstranijo, a tukaj se je ohranila ter vsekakor pritegne pozornost.
V notranjosti krošenj dreves ameriške katalpe sem opazila manjše suhe veje. Krošnje vseh dreves so bile videti
polno olistane, brez večjih vrzeli in zdrave. Tehnike obrezovanja niso bile predmet tokratne obravnave dreves, zato
jih nisem določevala.
Za ameriško katalpo (Catalpa bignonioides) Brus (Brus, 2012) navaja, da slabo prenaša sušo, vendar ji zelo prijajo
topla poletja, predvsem če so tla dovolj vlažna. Ameriška katalpa ali ameriški cigarovec praviloma razvije plitek
koreninski sistem, ki je zelo gost ter ga tvorijo številne manjše mesnate in debele koreninice. Za drevesno vrsto je
značilno da dobro prenaša industrijsko in mestno okolje.
Po navedbi Matheny in Clark (Matheny, Clark, 1998) bi naj imele katalpe (Catalpa sp.) srednjo toleranco na
poškodbe korenin; z dodatnim komentarjem, da ima ameriška katalpa relativno dobro toleranco na gradbena dela,
ter srednjo toleranco na izgubo korenin zaradi gradbenih del.
Arborist MN 2017-07-08; julij 2017
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Na digitalnih podlagah (glej Prilogo A, sliko 3 in sliko 4) je vidno, da je bilo drevo navadnega divjega kostanja
močneje obrezano med leti 2006 in 2009. Dejstvo je, da drevesu navadnega divjega kostanja zdravstveno stanje
zadnja leta močneje upada ter da je bilo drevo v preteklosti neustrezno obžagano, kar je verjetno povzročilo še
hitrejši propad drevesa. Glede na stanje in pričakovan razvoj menim, da obstaja povečana verjetnost odlomov
delov krošnje, upoštevati je potrebno tudi lokacijo ter potencialne »tarče« (klop pod drevesom, gostinski lokal,
sprehajalci). Zato sem podala smernice za nujno odstranitev tega drevesa ter nadomestno saditev. Ali za
nadomestno saditev ohranjati divji kostanj ali zamenjati drevesno vrsto, je stvar presoje ZVKDS.
Za navadni divji kostanj (Aesculus hippocastanum) Brus (Brus, 2012) navaja, da ima dobro razvit koreninski
sistem, z večinoma površinskimi koreninami, kjer prevladujejo močne stranske korenine. Brus prav tako navaja, da
v Sloveniji drevo ni samoniklo, da pa je eno najpogosteje sajenih okrasnih dreves. Za divji kostanj je v zadnjih
desetletjih značilen pojav listne sušice (Guignardia aesculi) in pojav listnega zavrtača divjega kostanja (Cameraria
ohridella); oba lahko povzročita hitrejše rjavenje in odpadanje listov, zaradi česar so drevesa precej estetsko
prizadeta.
Dejstvo je, da lahko gradbena dela izredno negativno vplivajo na obstoječa drevesa ter rastni prostor in tudi na
načrtovane nove ali nadomestne saditve. Opozarjam, da se negativni učinek gradbenih del na zdravstveno stanje
obstoječih dreves ali razvoj novih ter nadomestnih saditev praviloma pokaže šele z zamikom, čez nekaj let. Sprva
se obstoječemu drevesu zaradi gradbenih del praviloma poslabša zdravstveno stanje, letni prirastki se zmanjšajo,
drevo lahko začne stagnirati v rasti ter razvoju in v končni fazi lahko sčasoma propade. Pojavijo se lahko suhe veje
ali odmiranje predelov krošnje, pokanje in odmiranje skorje, odmiranje korenin, večja dovzetnost na glive
razkrojevalke, bolezni in žuželke. Za nove ali nadomestne saditve velja, da ob preveliki zbitosti različnih slojev
talne podlage (v primeru, da se območje pred nastankom zbitosti talne podlage ni posebej zavarovalo z ograjo),
prihaja do deformacij v razvoju in slabega razraščanja koreninskega sistema, stagnacije rasti, upada
zdravstvenega stanja kateri sledi večja dovzetnost na bolezni in žuželke, v zadnji fazi pa pride do propada novo
sajenih rastlin.
Pomembno je upoštevati tudi vse minimalne spremembe rastiščnih pogojev, v obliki izkopa ali nasutja; negativen
učinek lahko ima zgolj 10 do 20 cm nasutje ali odkop. Potrebno se je zavedati da so drevesa živa bitja, katerih
stanje se ves čas spreminja. Starejša kot so drevesa, težje prenesejo še najmanjše motnje v rastnem prostoru ali
večje posege v njihovo strukturo.

ZAKLJUČEK IN PRIPOROČENI VZDRŽEVALNI UKREPI
Za drevo navadnega divjega kostanja priporočam:
1. da se prednostno obravnava njegova odstranitev (zaradi slabega zdravstvenega stanja, lokacije in
pričakovanega razvoja),
2. da se iz območja dvignjene sadilne jame (korita) odstrani panj ter predhodno odvzame talni vzorec, ki se
ga pošlje na analizo,
3. da se na podlagi rezultatov analize talnega vzorca določi ali je potrebno talno podlago zamenjati,
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4. da se v območju privzdignjenega korita načrtuje nadomestna saditev ustrezne srednje visoke drevesne
vrste; predhodno se ustrezno uredi sadilno jamo ter po potrebi namesti koreninske zaščite na stranice;
nadomestna saditev se lahko izvede že konec jeseni 2017,
5. da se za mlado drevo izvaja ustrezno začetno vzdrževanje (odvisno od velikosti drevesne sadike; vsaj
prva 2 - 3 leta).
Za drevesa ameriške katalpe priporočam:
1. da se prouči ali se lahko ohranja celotna linija, vseh sedem dreves, kljub načrtovanim gradbenim delom,
2. v primeru, da se bodo drevesa ohranjala, bo potrebno v času gradbenih del v zaščitnem območju korenin
(glej radije ZOK) vse izkope in načrtovana dela prilagoditi drevesnim koreninam (mestoma izvajati ročen
izkop, prilagoditi potek komunalnih vodov, še nadalje zagotoviti čim bolj propustno talno podlago na
zahodni strani dreves); območje sklenjenih zelenic dreves mora biti v času gradbenih del z ograjo »zaprto
območje«, v njem se ne sme odlagati materiala, hoditi, skladiščiti,…
3. da se v primeru ohranjanja dreves upoštevajo usmeritve v »Pravilniku o načrtovanju, sajenju in negi
lesnatih rastlin na javnih površinah v Mestni občini Maribor« (MOM, 2009), poglavje B.13, členi 83. – 99,
4. v primeru da se bodo drevesa ohranjala (vseh sedem dreves ali zgolj severna tri drevesa) bi bilo potrebno
za ta drevesa izvesti “osnovni pregled stanja drevesa” (ISA Level 2) in glede na stanje ter lokacijo dreves
izvesti še “podrobnejši pregled stanja drevesa” (ISA Level 3), z uporabo rezistografa; na podlagi tega se
naj določijo morebitni potrebni vzdrževalni ukrepi; nadalje je potrebno za vsa drevesa, ki bi se ohranjala
izvajati redne strokovne preglede stanja dreves, vsaj 1× na leto in dodatno ukrepati po potrebi,
5. v primeru, da se te linije dreves ne bo želelo ohranjati priporočam, da se načrtuje ohranjanje rastišč za
nadomestne saditve; v času gradbenih del se naj ta rastišča ustrezno zaščiti pred morebitnim dodatnim
zbijanjem talne podlage; priporočam, da so rastišča za drevesa ustrezno povezana; če se bo načrtovala
čista pokritost talne površine se naj prouči umeščanje »strukturnih celic« pod površino; po potrebi se naj
namesti koreninske zapore, ki usmerijo rast korenin; količina prostora za rast in razvoj korenin se naj
izračuna glede na izbrano drevesno vrsto.
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Priloga A - Digitalne podlage

Slika 2:

Obravnavano območje dreves na tržnici na Ptuju; na letalskem posnetku iz leta 1994 - 2005; M 1:1000 (vir: portal
PISO)

Slika 3:

Obravnavano območje dreves na tržnici na Ptuju; na letalskem posnetku iz leta 2006; M 1:1000 (vir: portal PISO)

Slika 4:

Obravnavano območje dreves na tržnici na Ptuju; na letalskem posnetku iz leta 2009 -2010; M 1:1000 (vir: portal
PISO)
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Priloga A - Digitalne podlage (se nadaljuje)

Slika 5:

Obravnavano območje dreves na tržnici na Ptuju; na letalskem posnetku iz leta 2010 - 2013; M 1:1000 (vir: portal
PISO)

Slika 6:

Obravnavano območje dreves na tržnici na Ptuju; na letalskem posnetku iz leta 2011, 2014, 2015; M 1:1000 (vir:
portal PISO)

Slika 7:

Obravnavano območje dreves na tržnici na Ptuju; na letalskem posnetku iz leta 2014, 2015, 2016; M 1:1000 (vir:
portal PISO)
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Priloga A - Digitalne podlage (se nadaljuje)

Slika 8:

Obravnavano območje dreves na tržnici na Ptuju; z vrisanim okvirnim potekom nekaterih komunalnih vodov; M
1:1000 (vir: portal PISO)

Slika 9:

Obravnavano območje dreves na tržnici na Ptuju; z dodanim LiDAR posnetkom TLA – POVRŠJE ter legendo
višin; M 1:1000 (vir: portal PISO)

Arborist MN 2017-07-08; julij 2017

- 11 -

Drevesa na območju tržnice na Ptuju – strokovno mnenje arborista svetovalca

Priloga B - Stare fotografije

Slika 10: Obravnavano območje dreves na tržnici na Ptuju; razglednica bi naj nastala okoli leta 1932 – 1938 (vir: e-pošta, T.
Simonič Korošak, julij 2017)

Slika 11: Obravnavano območje dreves na tržnici na Ptuju; fotografija bi naj nastala okoli leta 1961 (vir: e-pošta, T. Simonič Korošak,
julij 2017)
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Priloga C - Fotodokumentacija stanja

Slika 12: Obravnavano območje dreves na tržnici na Ptuju; vidnih vseh sedem dreves ameriške katalpe (vir fotografij: Grmovšek,
julij 2017)

Slika 13: Obravnavano območje dreves na tržnici na Ptuju; vidna so štiri »južna« drevesa ameriške katalpe (vir fotografij:
Grmovšek, julij 2017)
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Priloga C - Fotodokumentacija stanja (se nadaljuje)

Slika 14: Obravnavano območje dreves na tržnici na Ptuju; vidna tri najbolj »severna« drevesa ameriške katalpe (vir fotografij:
Grmovšek, julij 2017)

Slika 15: Obravnavano območje dreves na tržnici na Ptuju; vidno najbolj južno drevo ameriške katalpe in v ozadju odmirajoče
drevo navadnega divjega kostanja (vir fotografij: Grmovšek, julij 2017)
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Priloga C - Fotodokumentacija stanja (se nadaljuje)

Slika 16: Obravnavano območje dreves na tržnici na Ptuju; najbolj severno drevo ameriške katalpe, na kateemi v spodnjem
delu iz dupline samoniklo raste brezovo drevo (vir fotografij: Grmovšek, julij 2017)

Slika 17: Obravnavano območje dreves na tržnici na Ptuju; najbolj severno drevo ameriške katalpe, na katerem v spodnjem
delu krošnje iz dupline samoniklo raste brezovo drevo (vir fotografij: Grmovšek, julij 2017)
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Priloga D – Predpostavke in omejitveni pogoji
1.

Izguba ali sprememba bilo katerega dela strokovnega mnenja arborista svetovalca, ovrže celotno
strokovno mnenje.

2.

Imetje originala ali kopije tega strokovnega mnenja ne da pravice za uporabo tega dokumenta nobeni
osebi, razen tisti na katero je to strokovno mnenje naslovljeno. Javna objava gradiva je dovoljena samo s
pisnim potrdilom avtorja/arborista svetovalca.

3.

Vse informacije so bile previdno izbrane iz zaupanja vrednih virov ter obdelane in preverjene kolikor je to
mogoče. Avtor strokovnega mnenja ne more jamčiti za natančnost informacij, ki jih je dobil od zunanjih
virov.

4.

Razen v določenih primerih, zajema vse zapisano v tem strokovnem mnenju samo tiste elemente, ki so
bili pregledani na terenu in njihovo stanje v času pregleda. Pregled stanja se je izvedel pod pogoji ki so
zapisani v tem strokovnem mnenju. Ni zagotovila ali garancije, da pregledano drevo ne bo imelo
nadaljnjih, novih ali še večjih problemov ali rastnih nepravilnosti.

5.

Stališča podana v tem gradivu predstavljajo strokovno mnenje avtorja/arborista svetovalca. Plačilo za to
storitev ni vezano na stanje pred storitvijo ali na kasnejši razvoj dogodkov. Bodoče storitve istega
avtorja/arborista svetovalca na istih ali drugih drevesih se smatra kot novo naročilo in se posebej
obračuna.

6.

Za predmet naročila avtor/arborist svetovalec nima neposredne finančne koristi z izvedbenimi podjetji za
vzdrževanje dreves. Vsa vzdrževalna dela na drevesih morajo biti izvedena neodvisno od podanega
strokovnega mnenja, z ločenim naročilom med stranko in izvedbenim podjetjem.

7.

Avtor/arborist svetovalec s tem naročilom ni zavezan za sodelovanje na javnih predstavitvah, pričanje na sodišču ali
podajo dodatnih legalnih gradiv. Če pa se avtor / arborist svetovalec s temi dodatnimi zadolžitvami strinja, se sklene
naročilo z novimi pogoji in stroški storitev.
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Priloga E – Potrdilo o kvaliteti izvedbe
Jaz, Tanja Grmovšek, potrjujem da:
-

sem osebno pregledala izbrano drevo/esa in zapisala ugotovitve o stanju v tem strokovnem mnenju;
obravnavana lokacija in število obravnavanih dreves je navedeno v tem strokovnem mnenju, v poglavju
»predmet naročila«;

-

so podane analize, sklepi in zaključek s priporočili, ki so zapisani v tem strokovnem mnenju moje avtorsko
delo;

-

so podane analize, sklepi in zaključek s priporočili zasnovani ter pripravljeni v skladu s splošno sprejeto
arboristično prakso in uveljavljenimi standardi;

-

je vse opravljeno delo v sklopu naročila avtorsko delo, podaja mnenja drugih strokovnjakov pa je posebej
navedeno;

-

plačilo storitve ni odvisno od znanih, vnaprej določenih dejavnikov in zaključkov, četudi lahko le-ti koristijo
predmetu naročila, stranki ali komu drugemu;

-

osebno nimam nobenega zdajšnjega ali prihodnjega interesa za obravnavano drevo ali lokacijo, ki je
predmet tega naročila in nimam osebnega interesa ali pristranskega odnosa, ki bi vplival na eno ali drugo
stran tega naročila.

Potrjujem, da sem zaključila univerzitetni študij gozdarstva, usmeritev urbano gozdarstvo z arboristiko, na Univerzi
v Ljubljani. Od leta 2007 sem članica Mednarodne zveze arboristike (International Society of Arboriculture, s
kratico ISA). Leta 2008 sem opravila strokovni izpit ter pridobila licenco ISA certificiran arborist ML-0333A, ki jo z
dodatnim izobraževanjem obnavljam na vsaka tri leta (2008 – 2011 – 2014 – 2017 – 2020). Od leta 2016 sem
overjena članica Ameriške zveze arboristov svetovalcev (American Society of Consulting Arborists, s kratico
ASCA), v letu 2017 sem opravila akademijo za arborista svetovalca, ASCA Academy for Consulting Arborists. Sem
tudi članica mestnih arboristov (Society of Municipal Arborists, s kratico SMA). Znanje o študiju dreves nabiram od
leta 1996, že več kot 13 let pa se poklicno ukvarjam z arboristiko in urbanim gozdarstvom.
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Priloga F – Arboristična poklicna izjava
Arboristi svetovalci so strokovnjaki, ki na osnovi svojega znanja, izkušenj in dodatnega izobraževanja pregledujejo
drevesa, da lahko priporočijo postopke za izboljšanje zdravja in lepote dreves ter hkrati poskusijo zmanjšati
nevarnosti bivanja z drevesi. Naročnik se odloči, da predloge arborista svetovalca sprejme ali zavrže ali zaprosi za
dodatne nasvete.
Arboristi svetovalci ne morejo videti vseh znakov, ki lahko pripeljejo do strukturnih problemov dreves. Drevesa so
živi organizmi, ki lahko propadejo tudi na načine, ki jih mi še ne razumemo popolno. Znaki za možne probleme se
lahko nahajajo v drevesih in tudi v talni podlagi. Arboristi svetovalci ne morejo jamčiti, da bo drevo ostalo varno in
zdravo pod vsemi pogoji, ali za določen čas. Prav tako pa predlagani vzdrževalni ukrepi, tako kot zdravila za ljudi,
ne morejo dati garancije.
Vzdrževanje, obrezovanje in odstranjevanje dreves lahko zahteva postopke, ki so izven storitev arborista
svetovalca; lahko vključujejo zadeve kot so lastniške meje, meje lokacij, sosedski nesporazumi in ostalo. Arborist
svetovalec ne more upoštevati takšnih zunanjih okoliščin razen če so podane natančne in celotne informacije ob
naročilu. Potem se lahko pričakuje, da bo arborist svetovalec upravičeno verjel in se zanesel na pridobljene
informacije.
Drevesa lahko vzdržujemo, ne moremo pa jih popolnoma obvladati. Bivanje z drevesi pomeni sprejetje različnih
stopenj tveganja. Edin način, da se tveganju popolnoma izognemo je ta, da odstranimo vsa drevesa. Z
odstranitvijo dreves pa izgubimo vse okoljske in socialne koristi, ki jih nudijo drevesa za svojo ožjo in širšo okolico.
Naročnik je z odobritvijo naročila potrdil, da je prebral/a in razumel/a zgoraj navedeno Arboristično poklicno izjavo,
ki je tudi del strokovnega mnenja.
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