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Vrednotenje dreves

Drevesna naravna vrednota je drevo ali skupina dreves, ki so 
(Uredba o zvrsteh naravnih vrednot):

• izjemnih dimenzij (debelina, višina),
• izjemnega habitusa,
• izjemne starosti,
• ekosistemsko pomembna,
• znanstveno-raziskovalno pomembna ali
• pričevalno pomembna.

1786 NV

Vir: Izjemna drevesa, ZGS in ZRSVN, projekt Silvamed

2557 dreves
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• DANEV G. IN SODELAVCI, 2008. Projektna naloga. ZRSVN

• HABIČ E., JENČIČ S., KOGOVŠEK T, 2010. Zloženka Izjemna 
drevesa. ZGS in ZRSVN

• HABIČ E., KOZOROG E., HOSTNIK R., JENČIČ S., KOGOVŠEK 
T, 2012. Priročnik. ZGS in ZRSVN



• izjemen obseg debla

merilo IZJEMNOST

• izjemna 
višina

Vrednotenje dreves

• izjemne dimenzije drevesa

Javorje - smreka velikanka

Kraljica roga



• izjemen habitus

stebrasta smreka

kačja smreka

Klemenča jama - macesen

Beljava nad Bohinjskim jezerom - bukve

pušpan - Zalog pri Moravčah Čepno – rumeni dren



izjemna starost drevesa

Švajgerjeva lipa

Malence - dob

pisni ali slikovni vir  



merilo EKOSISTEMSKA POMEMBNOST

Primer dobov, kot dela koridorja v odprti krajini 
(Travniški hrasti v Čentibi)

Primer samoraslega drevesa v odprti krajini
(gorski pašnik - Jezersko)

Primer samoraslega drevesa ob 
vodotoku  - Topol ob Vipavi

• redka drevesa in naravna rastišča redkih drevesnih in grmovnih vrst
• odprta krajina
• obvodna vegetacija
• ekstremna rastišča
• urbane površine



merilo PRIČEVALNA POMEMBNOST

Vrba  - lipa Gorenji Vrsnik

• hišna drevesa
• drevesa, ki označujejo pomembnejše lege v prostoru
• drevesa s pomembnejšo vlogo v naselbinski kulturi (npr.   

vaška drevesa)
• spominska drevesa
• drevesa, ki so del ljudskega izročila



merilo ZNANSTVENO – RAZISKOVALNA POMEMBNOST

Strane - tisa



drevesne naravne vrednote

Fotografije: Edo Kozorog, Špela Habič, Samo 
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