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1 UVOD 

»Trave so tisti lasje zemlje, brez katerih si ne bi mogli prestavljati naravnih in kulturnih 

krajin,« je v svoji knjigi zapisal nemški vrtnar Karl Foerster (Ogrin, 1969). Pojavljajo se 

tako rekoč na vsaki celini od juţnega polarnega kroga (Antarktike) do tropskih con ob 

ekvatorju, do severnega polarnega kroga (Arktike) in predstavljajo ene od največjih 

habitatnih tipov na svetu. 

Zelene površine (zelenice, cvetlični nasadi, drevoredi, parki, hišni vrtovi, ipd.) so 

nepogrešljivi del mestnih in drugih urbanih ureditev prostora. Osnova večine teh ureditev 

so zatravljene površine ali, kot jih najpogosteje imenujemo, trate. Trata je v krajinskem 

oblikovanju kot prazno platno v slikarstvu. Trata je osnovna ploskev, na kateri z različnimi 

volumenskimi elementi ustvarjamo prostor. Trata mora biti čim bolj homogena, 

enakomerna ploskev, da elementi in vzorci, ki jih rišemo nanjo pridejo čim bolj do izraza. 

Da doseţemo enakomerno in homogeno zeleno površino, ki bo sluţila svojemu namenu, 

moramo dobro poznati tehnologije izdelave in vzdrţevanja.  

V nalogi so opisane travne vrste, ki so primerne za trate v naših ekoloških razmerah. 

Razloţeni so postopki izdelave tratne površine in na kakšnen način te površine 

vzdrţujemo.  

Tehnologije izdelave in vzdrţevanja trat so drage in zahtevne, velikokrat tudi okolju 

neprijazne. Ekološko bolj primerni so naravni cvetoči travniki, ki pa v krajinskih ureditvah 

v slovenskem prostoru niso tako pogosti. Alternativa h gojeni in popolni homogeni tratni 

površini je travnik, ki v sebi skriva mnogo različnih rastlinskih vrst in daje ţivljenjski 

prostor tudi različnim ţivalskim vrstam. 

Oblikovanje zatravljenih površin se razlikuje od namena same ureditve in rastiščnih razmer 

do ekonomskih zmoţnosti kasnejšega vzdrţevanja. Oblikovanju travnatih površin se v 

Sloveniji ne posveča veliko pozornosti. Travne površine so večinoma neatraktivno 

oblikovane, brez vsebin in programov. Pogosto dajejo vtis, kot da so le zelen košček 

zemlje med grajenimi deli mesta.  

V nalogi so predstavljeni različni principi oblikovanja s travami, od gojenih trat, naravnih 

travnikov ter oblikovanja z okrasnimi travami.  

1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Osnova večine odprtih zelenih površin so zelenice ali zatravljene površine, na katere se 

razmeščajo različni programi ali vsebine. Naj bo to park, okrasna zelenica ali športno 

igrišče, vsi imajo za svojo osnovo zatravljeno površino. Posledice oblikovno nezanimivih 

rešitev so prazne zelenice, ki uporabnikov ne nagovarjajo k njihovi uporabi. S takimi 

površinami se uporabniki ne identificirajo, zato take površine izgubljajo na vrednosti in so 

lahka tarča za novogradnje.  

Pestre in vizualno ter programsko zanimive zatravljene površine, bi lahko dosegli z 

upoštevanjem različnih oblikovalskih principov. Gojene trate, cvetoči travniki ter 

oblikovanje z okrasnimi travami ponujajo pestre rešitve za različne prostorske ureditve.  
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Vizualno privlačne trate zahtevajo drage vzdrţevalne posege, ki pa so omejeni s 

finančnimi sredstvi. Sredstev za vzdrţevanje zatravljenih površin je dovolj le za osnovna 

vzdrţevalna dela, kot so košnja nekajkrat na leto. 

1.2  CILJI NALOGE 

 Opisati različne travne vrste (botanični opis, rastišče, uporaba), ki so primerne za 

trate v naših ekoloških razmerah. 

 Predstaviti tehnologije izdelave in vzdrţevanja trat (od okrasnih, uporabnih, 

športnih do ekstenzivnih trat). 

 Razvrstiti travne mešanice glede na rastiščne pogoje in namen uporabe (okrasne 

trate, uporabne trate, športne trate, trate v krajini). 

 Opis vrst za netravne trate. 

 Predstaviti naravni cvetoči travnik kot alternativo gojenim tratam. 

 Predstaviti moţnosti uporabe okrasnih trav pri oblikovanju zatravljenih površin. 

 Poiskati različne načine oblikovanja zatravljenih površin (slike v sklopih).  

 Analiza travnih površin v Kranju (fotografski prikaz travnatih površin v Kranju, 

popis stanja travnih ploskev in njihove rabe, problematika vzdrţevanja).  

1.3  DELOVNA HIPOTEZA 

Zatravljene površine so osnova vsake krajinske ureditve pri individualnih vrtovih, v 

naseljih, parkih, športnih igriščih. Tehnologija njihove izdelave in vzdrţevanja je zahtevna 

in draga, zato velikokrat ne dosega ţelenih rezultatov. 

Finančnih sredstev za vzdrţevanja travnatih površin v mestih je  premalo, nepoznavanje 

tehnik vzdrţevanja in napačna tehnologija izdelave pa vodijo v posledično nezanimive 

površine za uporabnike. Te se zato spreminjajo v parkirišča ali površine za nove gradbene 

objekte. 

Z ustvarjanjem bolj ekoloških oblik travnatih površin na nekaterih zelenih površinah 

(cvetoči travniki namesto gojenih trat) bi zmanjšali stroške vzdrţevanja zelenih površin, 

dosegli zanimive vizualne učinke in pripomogli k ohranjanju biodiverzitete. 

Z različnimi oblikovalskimi pristopi (različna košnja trave, preoblikovanost terena, 

kombinacija cvetočega travnika z gojenimi tratami, uporaba okrasnih trav), bi lahko tratne 

površine vsebinsko in vizualno obogatili.   

1.4  METODE DELA 

Pregled literature slovenskih in tujih avtorjev ter internetnih virov. Opis izbranih travnih 

vrst, ki so primerne za tukajšnje območje, ter izbor primernih travnih mešanic za različne 

tipe trat in rastiščne razmere. Opredelitev tipologije tratnih vrst (okrasne trate, uporabne 

trate, vzdrţljive trate, športne trate, ekstenzivne trate), opis tehnologije izdelave in njihovo 

vzdrţevanje.  

Slikovni izbor zanimivih oblikovalskih rešitev zatravljenih površin, predstavljenih v 

različnih temastkih sklopih.  
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Izdelava preglednic, ki temeljijo na primernosti travnih mešanic za posamezen tip trate in 

rastiščne razmere. 

Popis in analiza zatravljenih površin v mestu Kranj (mestno jedro, blokovska naselja: 

Planina, Šorlijevo naselje, izobraţevalno središče, rekreacijsko središče). Fotografiranje 

travnih ploskev in analiza njihovega stanja (funkcije, uporabnost, vzdrţevanje). 
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2 SPLOŠNO O TRAVAH 

Dark (2007) opisuje trave kot ene najbolj razširjenih rastlin po vsem svetu. Prave trave 

spadajo v druţino Poaceae, ki obsega več kot 600 rodov in več kot 9000 vrst rastlin. 

Razprostranjenost trav je res široka, saj jih najdemo tako rekoč na vsaki celini od juţnega 

polarnega kroga (Antarktike) do tropskih con ob ekvatorju, do severnega polarnega kroga 

(Arktike), kjer so del biomase zemeljskega sveta. So tudi nadvse prilagodljive na 

nadmorsko višino, uspevajo vse od gorskega sveta do obal morja.  

Trave pokrivajo okoli 40 % zemeljskega površja in so med največjimi habitatnimi tipi na 

svetu (LIFE and Europe´s grasslands, 2008). Velik pomen trav je predvsem v njihovi 

sposobnosti, da rastejo v silnih mnoţinah in da tvorijo masovne sestoje, kot so pašniki, 

senoţeti, travniki, stepe, pampe, prerije in savane. Korošec (1997) razlaga, da so ti sestoji 

(v nadaljevanju posplošeno travniki) antropogenega ali klimatogenega izvora. Naravnega 

izvora so klimatogeni travniki, saj so nastali tam,  kjer se zaradi neugodnih naravnih 

razmer ni mogel razviti gozd. V predelih z zelo nizko letno temperaturo se je razvila 

tundra, v gorah planinsko travinje.  Savane so predeli, kjer so visoke poletne temperature 

in dolgotrajne suše. Kjer so nizke zimske temperature, pa so značilne stepe ali prerije. To 

travinje porašča ogromna prostranstva predvsem v ne evropskem področju. Naši (evropski) 

travniki in pašniki so povečini antropogenega izvora. S krčenjem, sekanjem in poţiganjem 

gozdov jih je ustvaril človek. Te travne površine se ponovno hitro spremenijo v gozd, če 

jih vsako leto redno ne kosimo ali se na njih ne pasejo domače ţivali. Ta rastišča so po 

naravni danosti primerna za gozd. 

Dark (2007) poudarja pomembnost trav kot eni izmed najbolj prilagodljivih rastlinskih 

vrst. So pionirske rastline in so ene izmed prvih, ki se naselijo na novo območje, ter 

pogosto igrajo pomembno vlogo pri procesih sukcesije. Kljub temu da najbolje uspevajo 

na odprtih sončnih predelih in v rodovitnem okolju, se odlično prilagajajo na ekstremne 

razmere, kot so vročina, mraz, suša, nerodovitna zemlja ali toksičnost. To jim omogoča 

njihov način razmnoţevanja in lastnosti semen, v katerih je shranjenih dovolj zalog 

hranljivih snovi, da lahko hitro vzklijejo. Tudi njihov koreninski sistem je izredno 

učinkovit, saj omogoča rastlini, da raste kjub temu, da so poškodovani oz. odstranjeni 

vegetativni deli rastline.  

Trave so ene najpomebnejših rastlin za človeka, saj so povezane z njegovim razvojem. Vse 

človeške civilizacije so se razvile vsaj z eno od vrst trave, kot glavnim virom prehrane: 

Mala Azija - ječmen in pšenica, Azija in Evropa - rţ in oves, Daljni vzhod - riţ,  Indija - 

proso, Afrika - sirk in proso, Amerika - koruza. Med trave sodijo številne gojene rastline, 

kot so ţita, koruza, riţ, sladkorni trst, nekatere tudi kot krmne rastline na njivah in sejanih 

travnikih. Zaradi tolikšne razprostranjenosti in velike vsebnosti pomembnih hranilnih snovi 

so trave najpomebnejše krmne rastline nasploh. Trave so primarni vir hrane tako za 

človeka kot za ţivino in divje ţivali. Trave pa niso samo pomemben del v prehrani, ampak 

imajo pomebno vlogo tudi v industriji in gradbeništvu. Posušene bilke ţit brez zrnja, 

imenovane slama, so eden izmed najstarejših naravnih gradbenih materialov. V preteklosti 

se je uporabljala za kritine, danes pa se uporablja predvsem v obliki bal kot toplotno 

izolacijski material in kot konstrukcijsko polnilo, nekaj jo še uporabljamo za kritine streh. 

Bambus, ki tudi spada v druţino trav, je nepogrešljiv konstrukcijski element, veliko se 

uporablja za izdelovanje pohištva. Prav tako se travna vlakna uporabljajo pri izdelavi 

papirja.  
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Ogrin (1969) podarja, da pomen trav za človeka ni samo v njihovi utilitarni vlogi. Trave so 

»tisti lasje matere zemlje«, kot jih je poimenoval K. Foerster, brez katerih si ne bi mogli 

predstavljati naravnih in kulturnih krajin (Ogrin 1969). Različne vrste trav, zdruţene v 

kompaktne mnoţice, tvorijo zanimive in pestre formacije v raznih ekoloških območjih 

zemlje.  Brez travnikov bi si na primer teţko predstavljali evropske pastoralne krajine, ki 

so navdihovale številne umetnike od pesnikov, slikarjev, glasbenikov in drugih. Posebej 

pomebno vlogo pa so imele pri razvoju vrtne umetnosti, ki še vedno črpa in se navdihuje iz 

njih. Vegetacijsko kategorijo, ki je pojem krajinskega oblikovanja in vrtne  tehnike, 

imenujemo trata. Ta se po svoji sestavi, namenu in načinu rabe razlikuje od ostalih oblik 

travinja, kot so travnik, pašnik. Po namembnosti je izrazito neutilitarna, negospodarska 

kultura in se rabi predvsem v rekreativne namene, kot so šport, igra, hoja ali pa je izključno 

vizualna prvina  v javnem zelenju.  

V publikaciji LIFE and Europe´s grasslands (2008) pa je opisana pomembna vloga, ki jo 

imajo velike površine, poraščene s travami, v ekološkem smislu. So ene izmed 

najpomebnejših habitatnih tipov na svetu. Travniki kot ekositetemi imajo nadvse 

pomembno vlogo pri ohranjanju biodiverzitete. So ţivljenski prostor različnim rastlinskim 

in ţivalskim vrstam. So habitati z optimalnimi razmerami za razvoj in ţivljenje 

mikroorganizmov in drobnoţivk, ki bistveno vplivajo na rodovitnost tal. Sodelujejo pri 

kroţenju vode in hranil in vzdrţujejo in izboljšujejo kvaliteto prsti. Prav tako so ţivljenjski 

prostor velikega števila različnih vrst ptic in drugih ţivali. Travniki so skladišča ogljika in 

s tem veliko pripomorejo k zmanjševanju količine toplogrednih vplivov v atmosferi. 

2.1 BINARNA NOMENKLATURA 

O poimenovanju rastlin piše Brus (2005). Sistem botaničnega poimenovanje rastlin temelji 

na dvojnem poimenovanju rastlin. Binarno nomenklaturo je uvedel Karl Linne leta 1753. 

Poimenovanje rastlinskih vrst je poenoteno po vsej zemeljski obli. Uporabljena so latinska 

imena, s katerimi lahko prepoznamo rastlinske vrste tudi v tuje govorečem strokovnem 

svetu. Ime je sestavljeno iz rodovnega in vrstnega imena rastline ter imena botanika, npr. 

Agrostis (označuje rod) stolonifera (označuje vrsto) L. (označuje ime raziskovalca, ki je 

rastlino poimenoval). Ime podvrste je tridelno, npr. Festuca rubra ssp.falax. Rastline, ki jih 

je človek vzgojil z različnimi botaničnimi postopki (cepljenje, ţlahtnenje, izboljšanje 

določenih lastnosti) so gojene rastline. Tem rastlinam poleg rodovnega in vrstnega imena 

dodamo še ime sorte, npr. Lolium perenne ´Juventus´. Rastline, ki se od rastlin iste vrste 

razlikujejo po nekaterih manj pomebnih lastnosti (npr. barva cveta ali oblika lista),  

botanično imenujemo varietete, npr. Phleum pratense var. nodosum. 

2.2 OPIS DRUŢINE TRAV (POACEAE)  

Korošec (1997) opisuje druţino pravih trav (Poaceae). Je ena najštevilčnejših, saj obsega 

več kot 600 rodov in okoli 10 000 vrst. Na splošno sestavljajo prevladujoč del travne ruše 

in so v njej najpomebnejše. S skupnim imenom travna ruša imenujemo številne rastline, ki 

uspevajo na travinju. To je polifitska zdruţba, sestavljena večinoma iz številnih, po večini 

trpeţnih zeljastih rastlin. V travni ruši naravnega travinja se pojavljajo trave (Poaceae) s 45 

odstotki in več, poleg ostalih zelnatih rastlin. V travni ruši, ki je zdruţba številnih rastlin, 

imajo v boju za obstanek pomembno vlogo posamezne specifične lastnosti rastlin, kot so 
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trpeţnost, ritem rasti in razvoja, začetek cvetenja in zorenja, dolţina vegetacije, višina 

rasti, oblika in velikost listov, globina in gostota koreninskega sistema, način razraščanja, 

sposobnost obraščanja (regeneracije) ter zahteve glede svetlobe, toplote, tal, preskrbe z 

vodo, rastlinskimi hranili ter končno še reakcija na način in intenzivnost izrabe (paša ali 

košnja, obremenjenost). 

Ţivljenjska doba trav je odvisna od vrste trav. V druţini trav najdemo vrste, ki so 

enoletne, večletne ali trajnice. Vrste trav, ki rastejo le eno poletje (ozelenijo in dozorijo v 

enem poletju), predstavlja večina vrst ţit. Vrste večletnih - trpeţnih trav, ki ţivijo več kot 5 

let, pa so npr. mačji rep, pasja trava, travniška bilnica. Večina trav pozimi ne raste, 

nekatere med njimi pa so tudi zimzelene in po malem rastejo, če so rastne razmere ugodne, 

spomladi pa ozelenijo prve. Predstavnica te skupine je npr. trpeţna ljulka.  

2.2.1 Zgradba trav 

Korošec (1997) razlaga, da je za trave je značilen šopast koreninski sistem. Iz travnega 

semena se navzgor razvije kalica, navzdol pa koreničica, iz katere se razvijajo primarne 

koreničice in korenine - to je primarni ali semenski koreninski sistem. Primarni koreninski 

sistem nima dolge ţivljenjske dobe, saj ga nadomesti sekundarni koreninski sistem, ki se 

razvije iz stranskih brstičev spodnjega dela poganjka. Ta koreninski sistem imenujemo 

adventivni koreninski sistem in zvečine preskrbuje rastline z vodo in hranilnimi snovmi. 

Globina koreninskega sistema pri travah se giblje od 10 do 30 cm, njegova glavna masa pa 

je v globini od 12 do 20 cm. Korenine nekaterih vrst trav pa segajo tudi precej globlje.  

Korošec (1997) svoj opis nadaljuje. Tako kot pri koreninskem sistemu, se tudi pri steblu 

poleg primarnega oblikujejo še  številna sekundarna, pa tudi terciarna in druga stebla 

(poganjki). Za trave je značilno, da se razraščajo in tvorija stebla na kolencu, ki je tik ob 

zemlji. Primarno steblo se razvije neposredno iz kalice - embria. Iz prvotnega stebla (bili) 

se razvijeta dve nasproti si stoječi bili, iz prvega prizemnega kolenca na teh spet dve in 

tako naprej. Vsaka nova bil razvije iz svojega spodnjega kolenca hkrati navzdol korenine, s 

katerimi se rastlina vraste in srka hrano. Trave se na ta način razraščajo. Navzgor 

oblikujejo kompleks poganjkov, ki sestavljajo prihodnji šop stebel, navzdol pa razvijejo 

šopast koreninski sistem. Steblo pri travah je dolga, ozka cev, razdeljena v več členkov 

(internodijev) različne dolţine in števila. Med členki so kolenca (nodiji), ki so najpogosteje 

izpolnjena s parenhimom, členki pa so votli. V osnovnem šopu trav ločimo dve vrsti stebel: 

generativna stebla in vegetativna stebla. Za prehrano pomembnejša so vegetativna stebla, 

saj imajo dvakrat do trikrat več listja in s tem več hranilnih snovi, generativna stebla pa na 

vrhnjem členku formirajo socvetja s cvetovi. Stebla trav lahko rastejo pokončno, plazeče se 

po zemlji - stoloni, in pod zemljo - rizomi. Stoloni se lahko ukoreinjajo na vsakem 

kolencu, kar omogoča določenim vrstam trav vegetativno - nespolno razmnoţevanje.  

Listi rastejo v dveh vrstah v določenih presledkih vzdolţ stebla. Mesto kjer so pritrjeni na 

steblo se imenuje kolence (nodij). Pri vseh travah je list sestavljen iz listne noţnice in listne 

ploskve. Listna noţnica je spodnji del lista, ki oklepa bil in je nanj pritrjena. Steblo lahko 

obdaja v celoti ali le deloma in daje mehansko oporo mehkemu delu stebla, ki je tik nad 

kolencem. Kolence ni votlo, tu je tkivo, ki omogoča travam rast v dolţino. Listna ploskev 

je kot podaljšek listne noţnice in raste pravokotno na bil, da lahko prestreţe več sončnih 

ţarkov. Listna ploskev je podolgovata. Površina lista je lahko gladka ali dlakava in 

različnih odtenkov zelene. Oblika prereza lista je lahko zelo različna in je pomembnen 

taksonomski znak za prepoznavanje vrst trav. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Korenina
http://sl.wikipedia.org/wiki/List_%28rastlina%29
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Cvet  trav je sestavljen iz socvetij. Glavna os socvetja ne nosi posameznih cvetov, temveč 

manjša socvetja, ki jim pravimo klaski. Urejeni so na različne načine, od posamičnega 

klasa ali grozda do vmesnih stopenj z nekaj klaski in večvejnatega lata. Vsak cvet trav ima 

tri prašnike in en pestič. Izjema so nekateri rodovi s šestimi prašniki, npr.riţ in nekatere 

vrste bambusa. Cvetnega odevala navidezno sploh ni, ker so trave vetrocvetke in tako veter 

laţje odnaša in prinaša pelod. 

 
Slika 1: Zgradba trave (Zelena oaza, 2010) 

2.2.2 Morfološke lastnosti trav 

Razmnoţevanje trav opisuje Korošec (1997). Trave so vetrocvetke in imajo dvospolne 

cvetove - ena izmed redkih izjem je koruza, ki ima moške in ţenske cvetove. Opraševanje 

traja zelo kratek čas. Seme trav je najrazličnejše oblike in velikosti. Je zelo drobno, število 

v 1g je odvisno od vrste trave (npr. Agrostis stolonifera 17.000 zrn/g, Lolium perenne 500 

zrn/g) To pa ima tudi svojo praktično vrednost pri zasejevanju novega travinja, saj se v 

ostrih ţivljenjskih pogojih, v boju za ţivljenjski prostor obdrţijo in razvijajo naprej. Ker je 

seme drobno ima tudi malo rezervne hrane za kalitev, zato ga moramo sejati v čimbolj 

plitvo zemljo. Vsebuje tudi zelo malo vlage (5 do 15%), zato je zelo odporno proti mrazu 

in toploti. Pri primerni vlagi in toploti kali po 5 do 21 dneh rasti. Tudi to je odvisno od 

vrste trave oz. od velikosti semena (npr. Lolium perenne 5 do 7 dni, Agrostis stolonifera 21 

dni). Pravilno shranjeno seme ostane kalivo pribliţno tri leta.  

Prva stopnja v razvoju ruše je vznik in ozelenitev. Kalitev traja od trenutka, ko se iz 

semena razvijeta kalica in koreničica, dokler se nad zemljo ne pojavi prva bil iz noţnice 

lista. Posevek vznikne in ozeleni. Trave ţe ob kalitvi - vzniku, formirajo na primarnem 

poganjku kolence razraščanja, iz katerega se potem razvijejo navzgor sekundarni, terciarni 

poganjki, navzdol pa korenine.  

Razraščanje je sposobnost trav, da formirajo nove poganjke, stebla in korenine. Nekatere 

vrste trav se razraščajo blazinasto, druge pa imajo šopasto razrast. Ruša iz šopasto 

razraslih trav ni strnjena, v blazinice razrasle trave pa sestavljajo strnjeno in gosto rušo.  

Tudi kolenca razraščanja se pri nekaterih vrstah trav nahajajo tik pod zemljo, pri drugih pa 

neposredno nad njo. Vrste, ki imajo razrastiče pod zemljo, oblikujejo bolj raztresen, rahel 

šop (npr. pasja trava, travniška bilnica, visoka pahovka, mačji rep). Vrste trav, ki formirajo 

razrastišče nad zemljo, pa oblikujejo bolj zbit šop (volk, ovčja bilnica, rušnata mastnica).  

Poleg teh glavnih oblik se trave razraščajo še iz številnih podzemnih ţivic ali rizomov, ki 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Cvet
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Klas&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lat&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pra%C5%A1nik&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pesti%C4%8D&action=edit&redlink=1
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se bolj blazinasto razraščajo. Te rizomne vrste so zelo pomebne tako gospodarsko zaradi 

svojih hranilnih snovi kot tudi za varovanje tal pred erozijo, travni ruši dajejo proţnost in 

lepo zapolnjujeo prazna mesta. Bujno se vegetativno razmnoţujejo, kar vpliva na njihovo 

trpeţnost in sposobnost obraščanja. (npr. rdeča bilnica, gola stoklasa, bela šopulja, trpeţna 

ljulka, lisičji rep, travniška latovka).  

Način razraščanje trav Korošec (1997) razdeli v 4 skupine:  

1. trave, ki pri razraščanju oblikujejo redek šop, kolenca razraščanja se nahajajo tik 

pod zemljo (pasja trava, visoka pahovka, mačji rep, mnogocvetna ljulka); 

2. trave, ki se razraščajo z rizomi, kolence razraščanja je  4 do 20 cm pod talno 

površino (trstika, bela šopulja, pirnica, zobača); 

3. šopasto razrasle trave, ki tvorijo kratke rizome (travniška latovka, rdeča bilnica, 

lisičji rep); 

4. blazinasto razrasle trave, kolenca razraščanja se nahajajo tik nad površino tal, novi 

poganjki vzporedni z glavnim (ovčja bilnica). 

Razraščanje poteka vso rastno dobo, vendar ni vedno enakomerno. Najbujneje se trave 

razraščajo spomladi in pri tem  razvijejo tudi bogato koreninsko mreţo. V tej fazi trave ne 

rastejo toliko v višino, ker je vse osredotočeno na razraščanje, ukoreninjanje in kopičenje 

hranilnih snovi. Bujna rast v višino, tvorba bili in generativnih organov se začne, ko si 

naberejo zadostno zalogo hranilnih snovi. V tej fazi sta ukoreninjanje in razraščanje 

počasnejši. Trave nehajo rasti v višino, ko formirajo generativne organe in začnejo cveteti. 

Najlepšo, najbolj zbito travno rušo dobimo s pravilnim razmerjem trav, ki se blazinasto 

razrščajo s podzemnimi rizomi, ter trav, ki se rahlo šopasto razraščajo. To je zelo 

pomembno, ko sestavljamo travne mešanice za novosejano travinje ali za obnovo 

degradiranega. 

Trave imajo sposobnost obraščanja - regeneracije. Po košnji ali paši poţenejo nove 

poganjke iz razrastišča v šopu, in to po nekajkrat v času rasti. Na splošno velja, da ob vsaki 

naslednji regeneraciji formirajo več ali celo izključno vegetativne bili - stebla in liste. 

Sposobnost obraščanja izvira iz energije rasti poganjkov iz brstov na razrastišču vsake 

rastline oz. iz latentnih očesc na teh brstih. Sposobnost obraščanja pa se zelo razlikuje od 

vrste oz. sorte trav.  

2.3 OPIS TRAVNIH VRST ZA TRATE 

V svetu poznamo okoli 10 000 različnih vrst trav. Za gojenje na tratah pa je primernih 

samo nekaj rodov, ki jim ţlahtnitelji nenehno dodajajo nove sorte, da bi bilo gojenje čim 

bolj enostavno in prilagojeno rastiščnim razmeram in intenzivnosti rabe. Primerne so le 

tiste vrste, ki prenašajo pogosto košnjo in z razraščanjem ustvarjajo lepo in gosto travno 

rušo. Za ta namen pridejo v poštev večinoma nizke vrste trav, ki tvorijo veliko število 

kratkih sterilnih stebel in številne liste. Po morfoloških lastnostih se trave delijo na šopaste 

in blazinasto razraščajoče se trave. Blazinasto razraščujoče se trave s podzemnimi in 

nadzemnimi rizomi so sposobne zapolnjevati prazna mesta med šopasto razraslimi travami, 

ki ustvarjajo gosto trato. Za vse tipe trat navadno uporabljamo semenske mešanice. Izbor 

vrst je odvisen od namena, ki mu bo trata sluţila in tudi od rastiščnih razmer. Trave, ki jih 

uporabljamo v tratnih setvenih mešanicah, delimo na vrste hladnih območij, ki uspevajo v 
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zmernem podnebnem pasu, ter na vrste toplih območij, ki jim ugajajo vroče in vlaţne 

razmere tropskega in subtropskega podnebja. 

2.3.1 Trave zmernega klimatskega pasu  

Trave hladne rastne dobe ali trave zmernega pasu veliko sejejo za trate v Angliji, Severni 

Evropi, Severni Ameriki in drugih območjih s podobnim podnebjem. V tratnih mešanicah 

za hladna območja se najpogosteje pojavljajo latovke (Poa sp.), bilnice (Festuca sp.), 

šopulje (Agrostis sp.) in ljulke (Lolium sp.) Značilno zanje je, da intenzivno rastejo v 

hladnejšem spomladanskem in jesenskem obdobju, ko se temperatura tal giblje med 10˚ in 

20˚C. Z višanjem temperature se rast upočasni in pri temperaturi nad 30˚C ustavi. Da 

ostanejo zelene, jih moramo v sušnem obdobju redno zalivati, sicer lahko odmrejo.  

Za slovenske ekološke razmere so najpomembnejše naslednje travne vrste za trate:   

2.3.1.1 Agrostis ssp. (šopulje)  

Šopulje so nizke rasti in med vsemu travami najbolje prenašajo nizko košnjo. Vse šopulje 

se po setvi počasi razvijejo. Ko se po enem ali dveh letih dobro ukoreninijo in razrastejo, iz 

trate rade izpodrivajo druge vrste trav. V hladnem jesenskem vremenu in pozimi porjavijo, 

spomladi pa zopet ozelenijo. Od vseh vrst trav imajo najdrobnejše seme. 

2.3.1.1.1 Agrostis capillaris L. = Agrostis tenuis Sibth. (tenkolistna ali lasasta šopulja = 

navadna šopulja) 

Je trpeţna nizka trava s kratkimi podzemnimi rizomi, ki ji omogočajo gosto, blazinasto 

razrast. Začetni razvoj po setvi je zelo počasen, zato jo vedno sejemo v mešanicah. 

Navadna šopulja tvori gosto, temnozeleno rušo. Liste ima ozke do srednje široke, nasičene 

zelene barve. Značilno je, da se dobro prilagaja podnebnim razmeram in tlem, vendar ji 

ugajajo vlaţna rastišča, zato je potrebno redno namakanje. Zelo dobro prenaša nizko in 

tudi pogosto košnjo, zato je primerna za trate teniških igrišč in okrasne trate. Od vseh 

travnih vrst ima najbolj drobno seme. 

Sorte: ˊAllurˊ ali ˊHighlandˊ (najbolj primerne za slovenske razmere) 

2.3.1.1.2 Agrostis stolonifera L. (plazeča šopulja) 

To je trajna trava, ki se širi z ţivicami - rizomi tik pod ali nad talno površino. Z dolgimi 

pritlikami se bujno in gosto blazinasto razrašča ter tvori gosto travno rušo. Uspeva v 

vlaţnih do zelo vlaţnih tleh. V optimalnih vlaţnostnih razmerah je zelo konkurenčna do 

agresivna vrsta ţe pri niţjem deleţu prisotnosti v mešanicah. Zahteva obilno in pogosto 

namakanje. Občutljiva je tudi na zbitost tal, iz katerih hitro izginja, pa tudi za poletno sušo. 

Dobro prenaša pogosto in nizko košnjo. Za športne trate ni najbolj primerna, saj so njeni 

blazinasti šopi, četudi so gosto zbiti, preveč neţni in se pri igrah v vlaţnem vremenu 

močno poškodujejo. Pozimi jo rada napade plesen, zato jo moramo zavarovati: preden 

pade sneg jo poškropimo z bentlatom ali ţivosrebrovimi pripravki. V mešanico za 

parkovne travnike na vlaţnem rastišču jo damo do 50%. 

Sorte: ˊKromiˊ 
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2.3.1.1.3 Agrostis canina (pasja šopulja) 

To je trpeţna nizka trava, ki se močno blazinasto razrašča s kratkimi podzemnimi poganjki 

– rizomi. Razvije izrazito ozke liste in oblikuje neţno gosto rušo svetlozelene barve. Njena 

naravna rastišča so vlaţna, vendar uspeva tudi na bolj suhih tleh. V okrasne trave jo je 

priporočljivo sejati skupaj v mešanici s šopasto rdečo bilnico (Festuca rubra ssp. falax). 

Sorta: ˊAvantaˊ 

2.3.1.2 Cynosurus cristatus (pasji rep) 

Večletna, nizka trava šopaste razrasti. Uspeva v bolj vlaţnih talnih razmerah, suše ne 

prenaša in je odporna na nizke zimske temperature. Po letu dni dobro prenaša nizko 

košnjo. Po vsaki košnji se hitro obrašča in regenerira. Največ se uporablja v mešanicah za 

zatravitev nogometnih igrišč, do 25% (Korošec, 1997). 

Sorta: ˊCynoraˊ in ˊCredoˊ 

2.3.1.3 Festuca sp. (bilnice) 

Bilnice imajo neţne liste in jih lahko nizko kosimo. Precej dobro prenašajo obremenitve, 

nekatere vrste pa dobro uspevajo na revnih tleh. 

2.3.1.3.1 Festuca ovina (ovčja bilnica) 

Je nizka, šopasto razrasla trava, ki uspeva na manj rodovitnih tleh. Ima visoko šopasto 

razrastišče, ki je za trato neugodno, saj redna nizka košnja preprečuje njen razvoj. V 

kombinaciji s travami, ki se razraščajo z rizomi, ustvarja zadovoljivo gosto in šopasto 

razraslo trato. Uspeva na suhih tleh, na pogosto in obilno namakanje se ne odziva. Pri 

izdatnem gnojenju jo izpodrivajo druge vrste, ki bolje izkoriščajo hranila. Listi ovčjih 

bilnic so zaviti, v začetku rastne dobe so modrikasti, pozimi pa dobijo sivozeleno barvo. Za 

okrasne trate sta pomebni predvsem dve podvrsti:  

2.3.1.3.2 Festuca ovina ssp. tenuifolia (tankolistna ovčja bilnica) 

 Je tankolistna šopasto razrasla trava, nizke rasti in goste ruše, nezahtevna za vzdrţevanje 

in zato primerna predvsem za krajinske trate. Pod rezom jo rade napadejo bolezni. 

Sorte: ˊMecklenburger ˊ, ˊPamelaˊ in ˊSiduˊ.   

2.3.1.3.3 Festuca ovina ssp.duriuscula (ovčja bilnica s trdimi listi)  

Je tankobilnata, šopasto razrasla trava, ki ustvari gosto rušo. Dobro prenaša sušo in  je 

nezahtevna za vdrţevanje, tudi bolezni se je ne lotevanjo. Primerna je za mešanice 

uporabnih trat in trat v krajini, pri katerih je predvideno malo nege. 

2.3.1.3.4 Festuca rubra (rdeča bilnica) 

Zelo raznolika vrsta. Značilnost te vrste je da hitro vzkali in razvije dolge in goste 

korenine, ki ji omogočajo dobro prenašanje sušnih obdobij. Glede gnojenja te trave niso 

preveč zahtevne, proti obremenitvam in tlačenju pa so srednje odporne. Za glivične bolezni 

niso občutljive. Najpomembnejše podvrste: 
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2.3.1.3.5 Festuca rubra ssp. falax (varljiva bilnica) 

Nizka vrsta trave, ki se razrašča v gostem šopu. Ne širi se z rizomi, vendar s svojimi 

tankimi listi tvori zelo  gosto rušo. Zaradi gostega blazinasto razraslega šopa dobro 

izpopolnjuje prazne prostore med šopasto razraslimi vrstami. Dobro prenaša suha 

prepustna rastišča, ter nizke temperature.  Pogosto jo izberemo za okrasne in športno-

rekreacijske trate. V mešanice za športne trate jo damo do 20 %, za okrasne in parkovne 

trate pa tudi do 80% (Korošec, 1997). 

Sorte: ˊMenuetˊ, ˊNapoliˊ, ˊSuzetteˊ, ˊTamaraˊ, ˊTatjanaˊ, ˊBarfallaˊ 

2.3.1.3.6 Festuca rubra ssp. genuia (plazeča rdeča bilnica) 

Nizka vrsta trave, ki se širi s pritlikami in korenikami. Oblikuje manj strnjeno rušo kot 

šopasta rdeča bilnica. Ne prenaša zbitih in vlaţnih tal, zahteva obilno in redno gnojenje. 

Občutljiva je za nizko košnjo in močno teptanje. V tratah je potrebna zato, ker z 

razraščanjem izpolnjuje pleše. Pomembna je predvsem za nekoliko bolj sušne terene, kjer 

jo v mešanice jo dajemo tudi do 50%, navadno pa 20% (Korošec, 1997). 

Sorta: ˊBarfallaˊ, ˊSonetˊ 

2.3.1.3.7 Festuca rubra ssp. commutata = Festuca rubra ssp. nigrescens 

Nezahtevna vrsta, primerna za vse setve. Dobro prenaša sušo ter naredi gosto rušo.  Ima 

veliko regeneracijsko sposobnost in je srednje odporna na teptanje.  

2.3.1.4 Lolium perenne (trpeţna ljulka) 

Lastnosti te vrste trave so velika sposobnost razraščanja in njena hitra, intenzivna rast, kar 

pa zahteva pogosto košnjo. Razrašča se šopasto s kratkimi plazečimi poganjki. Je skoraj 

zimzelena in spomladi zgodaj odganja. Seme trpeţne ljulke kali najhitreje od vseh trav, 

zato v prvem letu rasti rada deluje zatiralno na vrste trav, ki počasneje kalijo. Za uspevanje 

ljulke so najboljša vlaţna glinasta tla, najdemo pa jo tudi v naših suhih in toplih primorskih 

krajih. Če spomladi sneg leţi predolgo, jo rada napade sneţna plesen, poleti pa rja. Zelo 

dobro prenaša teptanje, čeprav nima globokih korenin. Razširjena je ob stezah ali poteh, 

kjer so dosti hodi.  Če jo nizko kosimo, kmalu izgine iz ruše. Nove sorte, ki se pojavljajo, 

so počasnejše in šibkejše rasti in ne zahtevajo tako pogoste košnje. Odlične so tudi za 

obremenjene trate, zato jih uporabljamo na raznih športnih in drugih igriščih.  Zaradi 

velike moči izpodrivanja jo v travne mešanice dajemo do 30 % za igrišča, za parkovne 

trate pa do 20 % (Korošec, 1997).  

Sorte: ˊJuventusˊ, ˊSakiniˊ, ˊScoreˊ, ˊTayaˊ in ˊSprinterˊ, ˊBarenzaˊ 

2.3.1.5 Poa sp. (latovke)  

V tej skupini je veliko podvrst. Za vse latovke je značilna počasna začetna rast. Posledica 

dolgega obdobje med setvijo in vznikom  je pozno zapolnjena ruša. Po vzniku pa latovke 

oblikujejo gosto zaprto rušo, ki dobro prenaša teptanje in sušo. So zelo odporne na 

obremenitve. Sortna lastnost latovk je, da zelo dobro semenijo, zato gojitelji vzgajajo 

vedno nove podvrste in sorte latovk.  Seme latovk je okroglo in drobno. V enem gramu je 

3000 do 4800  semen (Mastnak, 1983). Skoraj vse latovke imajo temno zelene liste, ki pa 
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so lahko širokolistni ali ozkolistni. Prenesejo le srednje visoko košnjo, do 3 cm, pri pogosti 

nizki košnji, manj kot 2.5 cm, pa se ruša razredči.  

2.3.1.5.1 Poa annua L. (enoletna latovka) 

Ta enoletna, nizka, šopasto razrasla trava pogosto prezimi in je potem večletna. Cveti od 

spomladi do jeseni in semeni, tako se sama zaseje,  zato se hitro širi in izpolnjuje prazna 

mesta v ruši. Uspeva predvsem na vlaţni rodovitni zemlji, zato potrebuje veliko vlage in 

dušika v tleh. Dobro prenaša teptanje, zato se pojavlja na zelo pohojenih mestih. Lahko jo 

zelo nizko kosimo. Pomankljivosti te vrste pa sta slaba ukoreninjenost, saj zelo plitvo 

korenini ter precejšnja občutljivost za bolezni. Na srečo se po poškodbi hitro regenerira, 

travna ruša pa se hitro obnovi. Odlično se obnese v mešanicah s pesjakom in trpeţno 

ljulko. Mnogi jo uvrščajo med plevelne trave, ker  hitro semeni in se od trav z drobnimi 

listi loči po grobi rasti. 

Sorta: ˊBokortaˊ 

2.3.1.5.2 Poa nemoralis L. (gozdna latovka) 

Ta trava uspeva tudi na senčnih legah, razširjena pa je v gozdovih listavcev.  Kosimo jo 

lahko enkrat leto, v ugodnih razmerah največ dvakrat, ker pri večkratni košnji odmre. 

Gozdna latovka je primerna za ozelenitev severnih in senčnih predelov pod drevjem, za 

ţivo mejo in podobno. Je srednje odporna na teptanje, se zmerno obrašča ter dobro prenaša 

kisla tla.  

Sorta: `Novombra` 

2.3.1.5.3 Poa pratensis L. ( travniška latovka) 

Nizka trajna trava s kratkimi podzemnimi rizomi. Za uspevanje zahteva dobro rodovitna, 

zmerno vlaţna zemljišča. V dobri zemlji se gosto in šopasto razrašča, ne prenaša pa nizke 

košnje. Dobro prenaša teptanje in sušo ter ima veliko sposobnost regeneracije, zato je ena 

od najbolj kakovostnih sestavin za trate. Zaradi počasne začetne rasti jo lahko izpodrinejo 

agresivne vrste. Občutljiva je na napad rje. Osnovni vrsti v mešanicah sta predvsem sorti 

P.pratensis ssp. eupratensis (sorta ˊMerionˊ) in P.pratensis ssp. angustifolia (sorta 

ˊBaronˊ). 

Sorte specialno vzgojene za nogometna igrišča: ˊMerionˊ, ˊSydsportˊ in ˊBaronˊ. V 

mešanice za trate za igrišča jo lahko damo 20 do 80% (Korošec, 1997). 

2.3.1.5.4 Poa trivialis L. (navadna latovka) 

Je trpeţna nizka trava s kratkimi nadzemnimi rizomi, ki so deloma močno razvejani. 

Spomladi zgodaj odganja. Dobro uspeva na vlaţnih in rodovitnih tleh, dobro pa prenaša 

senco. Občutljiva je na sušo, zaradi katere hitro izginja iz ruše in pušča prazna mesta. 

Pojavi se navadno na prevlaţnih ali napačno vdrţevanih športnih tratah v senčnih 

območjih. Zelo dobro prenaša pogosto in nizko košnjo. Sodi v skupino srednje primernih 

vrst trav za igrišča, zaradi svetlozelene barve pa ni primerna za okrasne trate. Velik pomen 

pa ima za neobremenjene parkovne trate v vlaţnih rastnih razmerah in senci, kar ustreza 

tudi njenemu pojavljanju v naravi, kjer raste na vlaţnih gozdnih robovih. 

Sorta: ˊPolisˊ 
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2.3.1.6 Phleum pratense (mačji rep) 

Je visoka večletna šopasta trava. Uspeva v vlaţnih, rodovitnih tleh. Je skoraj zimzelena s 

širokimi listi in je občutljiva na sušo. Sušo prenese tako, da ustavi rast in preide v 

mirovanje.  Se dobro regenerira in zgodaj odganja. Pogosto njeno travno rušo reţemo in 

polagamo kot rušnike za hitro ozelenitev. 

2.3.1.7 Phleum pratense var. nodosum (členkasti mačji rep) in Phleum pratense ssp. 

vulgare (travniški mačji rep)  

Travni vrsti, posebno odporni na mraz in vlago. Zelo sta primerni za setev trat za 

nogometna igrišča, saj sta sorazmerno hitre rasti in dobro prenašata teptanje.  

Sorta: ˊKrimˊ, ˊTenoˊ  

2.3.2 Trave tropskega ali subtropskega pasu  

Trave toplih območij rastejo naravno v tropskih in subtropskih območjih, predvsem v Juţni 

Ameriki, Afriki, Aziji in na jugu Kitajske. Prilagojene so na rast v dokaj širokem razponu 

različnih toplih podnebnih pasov. Rozman Fattori (1999) opisuje, da najbujnejše rastejo v 

vročih poletnih mesecih, ko se temperatura tal giblje med 23˚C in 32˚C. Pozimi, pri 

temeperaturi pod 10˚C, mirujejo in postanejo rjave. Med najbolj razširjene in prilagojene 

spada rod pesjakov (Cyodon). 

2.3.2.1 Cynodon dactylon (prstasti pesjak) 

Je trajna nizka trava, ki se razrašča z nadzemnimi rizomi ali ţivicami. Je odporna vrsta, 

primerna predvsem za primorje in za suha, topla, peščena, pa tudi slana tla. Odporna je na 

teptanje in je nezahtevna za vzdrţevanje. Dobro prenaša nizko košnjo in zelo agresivno 

izriva iz ruše ostale trave. Zgodaj spomladi in pozno jeseni ne raste, kar v trati pušča 

porumenela mesta. Pomankljivost te trave je, da sama ne more ustvariti gostega šopa. 

Gosto travno rušo lahko ustvari v zdruţbi z agresivnimi vrstami (Lolium perenne, Poa 

annua). V sušnih toplih krajih je ta trava primerna za setev v mešanici za trate, v katerih 

lahko zavzema tu do 60 % deleţa, navadno pa 25 % (Korošec, 1997). 

Sorta: ˊCommonˊ 

  



14 
Pernuš T. Ekološki in oblikovalski potencial zatravljenih površin.  
 Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška Fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2011 

 
 

 

 

3 EKOLOŠKI POTENCIAL ZATRAVLJENIH POVRŠIN 

V naseljenih krajih ima travna ruša ali trata velikanski pomen za okolje. Okolje varuje pred 

raznimi neugodnimi naravnimi in tehničnimi vplivi. Okoliški zrak bogati s kisikom, 

zmanjšuje zapraševanje, veţe in utrjuje tla in  je kot okras mestnemu okolju, ki je pogosto 

prenatrpano s tlakovanimi in zidanimi površinami, pravi Korošec (1997).  

Rastline so stalno izpostavljene številnim vplivom iz okolja.  Rastišče je torej okolje, v 

katerem  na rast in razvoj ţivih organizmov in njihovih zdruţb deluje cela vrsta dejavnikov 

ţive (biotične) in neţive (abiotične) narave. Rastišče ali biotop je celota vseh dejavnikov 

ţive in neţive narave ter predstavlja ekosistem (Korošec, 1997). 

Vukićeva (1987) dejavnike, ki delujejo na rastline, imenuje ekološki faktorji. Ti se delijo 

na: 

Abiotične dejavnike 

-klimatski/podnebni (svetloba, temeperatura, vlaţnost zraka, veter) 

-edafski (zemeljski) 

-orografski (relief, ekspozicija, nadmorska višina) 

Biotične dejavnike 

-fitogeni (vpliv rastlin) 

-zoogeni (vpliv ţivali) 

-antropogeni (vpliv človeka) 

Vsi ti navedeni dejavniki vzajemno vplivajo na rast in razvoj rastlin v pozitivnem in 

negativnem smislu. Nekatere  rastlinske vrste so bolj razširjene in nimajo posebnih 

rastiščnih zahtev, medtem ko druge rastejo samo na določenih mestih in so glede rastišča 

zelo zahtevne. Z upoštevanjem rastiščnih in drugih okoljskih dejavnikov vplivamo na rast 

in razvoj posamezne vrste. 

Dark (2007) pojasnjuje, da so trave  ene izmed najbolj prilagodljivih rastlinskih vrst. So 

pionirske rastline in ene izmed prvih, ki se naselijo na novo območje, ter pogosto igrajo 

pomembno vlogo pri procesih sukcesije. Čeprav najbolje uspevajo na odprtih sončnih 

predelih in v rodovitnem okolju, se odlično prilagajajo na ekstremne razmere, kot so 

vročina, mraz, suša, nerodovitna zemlja ali toksičnost.  To jim omogoča njihov način 

razmnoţevanja in lastnosti semen, v katerih je shranjenih dovolj zalog hranljivih snovi, da 

lahko hitro vzklijejo. Tudi njihov koreniski sistem je izredno učinkovit, saj omogoča 

rastlini, da raste, čeprav so poškodovani oz. odstranjeni vegetativni deli rastline.  

3.1  ABIOTIČNI DEJAVNIKI  

Abiotični dejavniki so dejavniki neţive narave oz. vsi fizikalno-kemijski dejavniki okolja, 

ki neposredno vplivajo na fiziološke procese v rastlini (svetloba, temperatura, vlaga, 

slanost, hranila, ipd.). Ti dejavniki so prisotni v različnih količinah in različnih 

medsebojnih povezavah. Najpomebnejši dejavnik pri rasti in razvoju rastlin je voda, 

naslednji pa temperatura. V nadaljevanju sem se osredotočila na tiste abiotične dejavnike, 

ki najbolj vplivajo na kakovost tratnih površin.  
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3.1.1 Voda 

Preskrbljenost z vodo ima največji vpliv na razširjenost travinja ter fizikalne in biokemične 

lastnosti tal.  V naravnem okolju je večji deleţ travinja na območju, kjer je podnebje 

vlaţnejše.  To so predvsem deţele in območja, ki leţijo ob atlantski obali (Anglija, 

Škotska, Irska). Temperaturne razlike so majhne, zime niso hude in kar je najpomembneje, 

v zraku je veliko vlage in padavine so pogoste. Takšno okolje zelo ustreza travam, saj 

oblikujejo kompaktno rušo, ki enakomerno raste.  

Matičič (1969) ugotavlja, da je pri nas je podnebje precej drugačno. Večji del slovenskega 

območja spada med vlaţna območja, kjer pade letno nad 1000 ali celo 1500 mm padavin. 

Teţava je v tem, ker so te padavine dokaj neugodno razporejene, predvsem v 

severovzhodnem in jugozahodnem delu, kjer poleti pade premalo deţja. Pomanjkanje 

vlage pa je eden glavnih dejavnikov za slabšo kvaliteto okrasnih trat pri nas. Brez 

uspešnega namakanja in odvodnjavanja v naših klimastkih razmerah ni mogoče vzdrţevati 

kvalitetne trate v vsej dobi vegetacije. V naših podnebnih razmerah začnemo trate 

namakati v maju in to delamo še ves oktober (Korošec, 1997). 

Preglednica 1: Primernost travnih vrst glede na vlaţnost rastišča 

Rastišče Vrsta/ sorta 

Vlaţna rastišča Agrostis tenuis = Agrostis capillaris  

Agrostis stolonifera  

Agrostis canina 

Poa annua  

Poa nemoralis  

Poa trivialis 

Lolium perenne 

Cynosurus cristatus 

Phleum pratense var. nodosum 

Phleum pratense ssp. vulgare 

Zmreno vlaţna rastišča Agrostis canina 

Poa pratensis 

Lolium perenne 

Cynosurus cristatus 

Suha rastišča Agrostis canina 

Festuca ovina ssp. tenuifolia 

Festuca ovina ssp. duriuscula 

Festuca rubra ssp. falax 

Lolium perenne 

Festuca rubra genuia 

Festuca rubra nigrescens 

Cynodon dactylon 

 

3.1.2 Temperatura 

V Enciklopediji Vrtnarjenja (1996) je opisano, kako se travne vrste različno odzivajo na 

toplotne razmere rastišča. Za trave hladne rastne dobe ali trave zmernega pasu je značilno, 

da intenzivno rastejo v hladnejšem spomladanskem in jesenskem obdobju, ko se 

temperatura zemlje giblje med 10˚C in 20˚C. Z višanjem temperature se rast upočasni in 
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pri temperaturi nad 30˚C ustavi. Te travne vrste so tudi odporne proti nizkim temperaturam 

in dolgotrajni sneţni odeji.  

Trave toplih  območij pa rastejo v tropskih in subtropskih območjih. Najbujnejšo rast imajo 

v vročih poletnih mesecih, ko se temperatura tal giblje med 23˚C in 32˚C. Pozimi, pri 

temeperaturi pod 10˚C, mirujejo in postanejo rjave. Te travne vrste ne prenesejo dolgih 

zim in velikih temperaturnih nihanj.  

Visoka letna temperatura pa vseeno ni toliko pomembna za rast in razvoj travnih vrst, kot 

pa je vlaga. Travna ruša potrebuje za bujno rast dosti vlage vso rastno dobo. Območja z 

veliko vlage pa so na splošno hladnejša. Relativno visoka temperatura pozitivno vpliva na 

rast travne ruše le zgodaj spomladi (od sredine marca do sredine maja), v poletnem 

obdobju pa je rast odvisna predvsem od razpoloţljive vlage. Visoke poletne temperature 

povzročajo izhlapevanje vode iz tal, zato moramo v tem času travno rušo namakati, sicer 

rastline trpijo sušo, prirast pa je minimalen. 

Preglednica 2: Primernost travnih vrst glede na temperaturne razmere rastišča 

Rastišče Vrsta/sorta 

Visoka temperatura Cynodon dactylon 

Cynosurus cristatus 

Phleum pratense var. nodosum 

Phleum pratense ssp. vulgare 

Zmerna temperatura Agrostis canina 

Poa pratensis  

Festuca ovina ssp. tenuifolia 

Festuca ovina ssp. duriuscula 

Festuca rubra genuia  

Agrostis tenuis = Agrostis capillaris 

Agrostis stolonifera 

Agrostis canina 

Poa nemoralis 

Poa pratensis 

Nizka temperatura Poa annua  

Poa nemoralis  

Poa trivialis 

Festuca rubra ssp. falax  

Lolium perenne  

 

3.1.3 Svetloba 

Svetloba je pomemben dejavnik, ki vpliva na rast in razvoj rastlin. Brez svetlobe ne more 

potekati fotosinteza in posledično nastajanje klorofila. Brez klorofila pa ni asimilacije CO2 

in rasti rastlin. Svetloba je poleg tega pomembna tudi za proizvodnjo toplote, ki je potrebna 

za pospeševanje rasti in transpiracijo v rastlinah. Večina travnih vrst v travni ruši sodi med 

svetloljube (heliofilne) rastline in le malo je sencoljubih (skiofilnih) vrst.  V vrtovih in 

parkih jemljejo travi svetlobo grmi in drevesa, poleg tega pa ji tudi odvzemajo hranilne 

snovi in vodo. Na takih mestih se trave slabo razvijajo.  
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Preglednica 3: Primernost travnih vrst glede na svetlobne razmere 

Rastišče Vrsta/sorta 

Sončno Agrostis tenuis = Agrostis capillaris 

Agrostis stolonifera 

Agrostis canina 

Poa pratensis 

Festuca rubra genuia 

Festuca rubra nigrescens 

Lolium perenne 

Cynodon dactylon 

Cynosurus cristatus 

Phleum pratense 

Senčno Festuca ovina ssp. tenuifolia 

Festuca rubra ssp. falax 

Poa annua 

Poa nemoralis 

Poa trivialis 

 

3.1.4 Tla (tekstura tal, vsebnost hranil, ph)  

Tla dajejo travni ruši ţivljenjski prostor in so posrednik rastnih dejavnikov (voda, zrak, 

hranila).  Na to kakšna tla se formirajo in kako procesi v njih potekajo, ima pomebno vlogo 

matična kamnina (geološka podlaga). Pomembna lastnost tal je prepustnost oz. kako 

visoko kapaciteto za vodo imajo. To pomeni, koliko vode, ki je dostopna rastlinam, lahko 

tla zadrţijo. To pa je odvisno od teksture tal. Če v tleh prevladujejo glinasti delci, so tla 

gosta in zbita ter slabo prepustna in prezračena. Tla, kjer prevladujejo peščeni delci, so 

zračna, topla, vendar slabo zadrţujejo vodo. Pesek izboljša prepustnost in zračnost 

glinastih tal, v peščenih tleh pa prisotnost gline poveča kationsko izmenjalno kapaciteto in 

sposobnost za zadrţevanje vode. Najugodnejši so tisti teksturni razredi, ki vsebujejo vse 

velikostne skupine v dovolj velikem deleţu (primer: 8 do 25% ilovice, 28 do 50% melja, 

25 do 50% peska.).  

Za trato je najprimernejša uleţana rodovitna, ne preteţka, humusna zemlja . Priprava tal je 

odvisna tudi od tega, kateremu namenu bo trata sluţila. Nekatere travne vrste so bolj 

prilagodljive in nezahtevne za rastne razmere in lahko uspevajo tudi v manj rodovitnih, 

teţkih ali peščenih tleh. 

V Enciklopediji vrtnarjenja (1996) je navedeno, da so za trato najbolj primerna slabo kisla 

tla od 5.5 do 7 Ph. Pri novih tratah navadno ni potrebno uravnavati kislosti tal, razen če so 

tla zelo izrabljena zaradi prejšnjih zasaditev. Neţne bilnice in šopulje rastejo najbolje pri 

pH 5.5 do 6.5, trpeţne ljulke, latovka in številne trave tople rastne dobe pa rastejo najbolje 

pri pH 6 do 7. Kisla tla lahko popravimo z uporabo primernih mineralnih gnojil.  Močneje 

zakisanim tlem pa dodamo apnenec, količino določimo z analizo zemlje. Apno lahko 

dodajamo tudi, ko trata ţe raste. Če v enem odmeru raztrosimo preveliko količino apna, 

lahko spodbudimo razvoj nekaterih bolezni, zato raje uporabimo manjši odmerek in 

apnimo še naslednje leto.  
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Preglednica 4: Primernost travnih vrst glede na lastnosti tal 

Tla Vrsta/sorta 

Teţka/zbita  Lolium perenne  

Prepustna  Festuca rubra ssp.  falax 

Festuca rubra genuia 

Cynodon dactylon  

Rodovitna Agrostis stolonifera  

Poa annua 

Poa pratensis 

Poa trivialis 

Revna Festuca ovina 

Kisla  Poa nemoralis  

Agrostis canina 

Prilagodljiva Agrostis tenuis  

3.2 BIOTIČNI DEJAVNIKI 

Biotični dejavniki so ţivi dejavniki znotraj ekosistema. Predstavniki ţivih dejavnikov 

okolja so rastline, ţivali, mikroorganizmi in človek. Rastline so v ekosistemu primarni 

proizvajalci. V procesu fotosinteze iz preprostih anorganskih snovi (s pomočjo svetlobe in 

vode) proizvajajo ogljikove hidrate (organske snovi). Ţivali predstavljajo potrošnike. Z 

rastlinami se hranijo rastlinojedi herbivori, z rastlinojedi pa mesojedi karnivori. Med 

potrošnike v ekosistemu pogojno sodi tudi človek s svojo pridobitveno dejavnostjo. Zelo 

pomebno vlogo v ekosistemu pa imajo razkrojevalci. Te predstavljajo razne ţuţelke, 

mikroorganizmi, mikrobi, ki se hranijo z organskimi ostanki. Z njihovim delovanjem se 

reciklirajo hranilne snovi, kar omogoča kroţenje snovi v naravi. 

Travniki so pomemben habitat ter predstavljajo del velikega ekosistema. V naravi se 

pojavljajo v različnih oblikah, od mokrotnih do suhih in so prava zakladnica vrstne 

pestrosti, tako rastlinske kot ţivalske.  

Travniki so povezani tudi z ostalimi elementi krajine: z visokodebelnimi sadovnjaki, 

poljskimi potmi, grmovnatimi mejicami, gozdnimi predeli, vodnimi kanali idr. Tako 

raznoliko krajino imenujemo mozaična kulturna krajina, kjer se zaradi raznolikosti 

ţivljenjskih prostorov raznovrstnost ţivljenja še poveča. 

Tudi trate in »umetni travniki« predstavljajo ekosistem, v katerem potekajo ekološki 

procesi med organizmi. Seveda ima tukaj največji vpliv človek s svojimi dejavnostmi in 

zahtevami glede videza in uporabnosti travnih površin. Obenem pa je to tudi ţivljenjsko 

okolje ţivalskim in rastlinskim vrstam. Te imajo pozitivne pa tudi negativne vplive na 

ţeleno stanje travne površine. Pogosto se v trato naselijo nezaţelene rastlinske vrste, ki jih 

imenujemo pleveli. Pri tem trata izgubi svoj enakomerni videz oz. pleveli odvzemajo 

prostor in hranila travnim vrstam, ki posledično iz trate izginjajo. Ţivalske vrste se pogosto 

zadrţujejo v tleh in se prehranjujejo z koreninami trav, kar prav tako povroči njihovo 

odmiranje. Nekatere vrste pa imajo ugoden vpliv na rodovitnost zemlje. 

3.2.1 Fitogeni vpliv  

V naravni travniški zdruţbi je število različnih rastlinskih vrst veliko. Prav to daje 

travnikom poseben čar, obenem pa omogoča ţivljenjsko okolje številnim ţivalskim vrstam, 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Herbivori&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Karnivori&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kro%C5%BEenje_snovi&action=edit&redlink=1


19 
Pernuš T. Ekološki in oblikovalski potencial zatravljenih površin.   

Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška Fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2011 

 
 

kar je pomembno za ohranjanje biodiverzitete in s tem stabilnosti celotnega ekosistema. 

Vse rastline za svoj obstoj  potrebujejo svetlobo, vodo, zrak in druge hranilne snovi. V 

naravnem okolju preţivijo tiste vrste, ki znajo to na določenem prostoru najbolje izkoristiti. 

Ostale rastline, pa zaradi nezmoţnosti izkoriščanja oz. premajhne količine le-teh,  izginjajo 

iz območja. 

3.2.1.1 Pleveli 

Rastline, ki v rasti in razvoju zavirajo druge rastline, ki smo se jih zaradi določenega 

razloga namenili gojiti, spadajo med plevele. Pleveli gojenim rastlinam jemljejo svetlobo, 

zrak in hranilne snovi, ali pa celo zasedejo njihov prostor.  

V tratah druge rastlinske vrste niso zaţelene, saj kvarijo enakomeren videz trate oz. 

povzročajo izginjanje travnih vrst iz travne ruše. V nove trate pride plevel iz tal, saj 

semena čakajo v zemlji na ugodne razmere, da vzklijejo. V ţe obstoječe trate pa plevel 

pride z vetrom, deloma ga prinesejo ptice, nekaj ga prinesemo s kosilnico in hojo po trati. 

Seme plevelov na površje spravljajo deţevniki, miši in druge ţivali. Strgar (1988) pravi, da 

sta najboljše oroţje zoper plevel v trati redna košnja in zadostno gnojenje. Poznamo pa 

značilne tratne plevele, ki jih tudi redna košnja ne prizadene, ker imajo liste v pritlehnih 

rozetah ali se razraščajo s pritlikami ali podzemnimi koreninami. Dokler se ti pleveli v trati 

pojavljajo posamično, jih lahko spodreţemo ali izkopljemo, posamič poškropimo ali 

potresemo s herbicidom. Ko pa se močneje razširijo po prostoru, si lahko pomagamo le s 

herbicidi. Plevela se bomo na trati znebili le tako, da bomo plevel uničili, travo pa okrepili, 

da bo lahko zasedla prostore odmrlega plevela. Za to uporabimo sestavljene pripravke, v 

katerih so hkrati herbicidi in gnojila.  

Preglednica 5: Plevelne vrste v trati (Enciklopedija vrtnarjenja, 1996) 

Pleveli Opis rastline /rastišče Zatiranje 

Regrat 

(Taraxum officinale) 

Na koncu cvetnega stebla je socvetje, ki ga 

sestavljajo jeţičasti cvetovi ţivo rumene 

barve. Listi so pernato deljeni. Semena 

raznaša veter, zato se zelo hitro širi. 

Ročno pletje za 

ostranjevanje posameznih 

rastlin. 

Herbicid, ki ga rastlina 

vsrka in se prek listov 

prenese v korenine, rastlina 

se čez nekaj dni posuši in 

propade.  

Enoletna latovka  

(Poa annua) 

Zelo prilagodljiva travna vrsta, ki se najraje 

naseli na revni, lahki prsti in slabo 

vdrţevanih tratah. Je rešilna bilka mnogih 

trat, zato je ne moremo šteti samo med 

plevele. Zaradi kratkega ţivljenja in 

občutljivosti za sušo nezaţelena. Širi se s 

stranskimi poganjki, da se izogiba noţem 

kosilnice, cveti in kali v najmanj ugodnih 

okoliščinah.  

Redno gnojenje. 

Ne prenizka košnja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

se nadaljuje 
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nadaljevanje 

Pleveli Opis rastline /rastišče Zatiranje 

Detelja  

(Trifolium ssp.) 

Značilen za ta rod rastlin je list, sestavljen iz 

treh delov in metuljast cvet. 

Plazeča se detelja (Trifolium repens) je ena 

naših najpogostejših vrst detelj. Razrašča se 

s plazečimi dolgimi stebli, ki se ukoreninjajo 

na kolencih. 

Na gojenih travnikih uspeva črna detelja (T. 

pratense). Je odlična krmna rastlina.  

Bela detelja-hormonski 

zatiralci.  

Ostale, bolj odporne vrste s 

herbicidi. 

Uporaba mivke za trato, 

redna košnja, rahljanje s 

kovinskimi grabljami, 

vzdrţevanje dobre krepke 

ruše. 

Polegli pitomec  

(Sagina procumbers) 

Plazeči se plevel, ki se razrašča v goste, 

mahu podobne preproge. Ima tanka stebla in 

drobne liste. Pogosteje se naseli na revni 

zemlji trat, ki so stalno prenizko košene. 

Večkratna uporaba 

selektivnih kemičnih 

zatiralcev. 

Gnojenje trate. 

Višja košnja trate (okrog 

2.5 cm). 

Rman 

(Achilea millefolium) 

Plazeča se rastlina z ozkimi globoko 

narezanimi, majhnim praprotim podobnimi 

listi. Večje skupine so videti kot ţivozelen 

mah. Če jih ne pokosimo, poleti poţenejo 

pokončna toga stebla s ploščatimi kobuli 

belih ali roţnatih marjetičastih cvetkov. 

Večkratna uporaba 

selektivnih kemičnih 

zatiralcev. 

Gnojenje trate 

Višja košnja trate (okrog 

2.5 cm). 

Z ukepi za negovanje 

krepke trave z močnimi 

travnimi vrstami. 

Veliki trpotec 

(Plantago major) 

Rod Plantago je zelo znan po svojih 

zravilnih lastnostih, vendar kljub temu v trati 

ni zaţeljen, ker kvari videz enakomerne 

travnate ploskve. Zelo dobro prenaša 

teptanje in košnjo. Pojavlja se na teţkih 

ilovnatih ali glinenih in z dušikom bogatih 

tleh. Zanj so ugodna sveţa do vlaţna 

rastišča. 

Redna košnja, 

grabljenje, zalivanje, 

gnojenje oz. dohranjevanje 

trate. 

Z uporabo zatiralcev. 

Marjetica 

(Bellis perennis) 

Raste v gosti ruši in je na uporabnih tratah 

videti prav lepo s svojimi belo rumenimi 

cvetovi. Na okrasnih kakovostnih tratah pa 

ni zaţelena, zato jo zatiramo. 

Ročno odstranjevanje na 

majhnih tratah. 

Z uporabo mešanice gnojil 

in herbicidov na večjih 

tratah. 

Jetičnik  

(Veronica filiformis) 

Na uporabnih tratah je videti prav lep, 

vendar je na kakovostnih nizko košenih 

travah nezaţelen. Če se preveč razraste in 

namnoţi, pa prizadane rušo tudi na 

uporabnih tratah. 

Zatiramo z mešanico gnojil 

in herbicidov. 

3.2.1.2 Mah 

Strgar (1988) poleg plevelov na trati omenja skoraj vedno nezaţeleni mah. Razraste  se 

zaradi zbitih tal, slabe odcednosti, nerodovitnih tal, preslabe svetlobe, prenizke košnje ali 
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zaradi ekstremnih vrednosti pH. Vse to povrzoča, da trava raste prepočasi in slabo uspeva, 

tratni sestoj pa slabi. To so idelane razmere za mahove, ki so pritlikavi in se razraščajo v 

širino. Če raste mah le na določenih mestih uporabimo sredstvo za zatiranje mahu ali tratni 

pesek. Če pa je razširjen po celotni površini, moramo odpraviti vzroke te nadloge. Tla je 

treba bolj prezračiti, izboljšati odcednost tal in rodovitnost prsti z dodajanjem gnojil. Na 

senčnih rastiščih je edina rešitev, da drevje in grmovje razredčimo in omogočimo, da pride 

na trato več svetlobe. Mah je najbolje zatirati spomladi ali jeseni. Pomagamo si z mešanico 

iz gnojil in herbicida, ki zatre mah. Pomembno je, da skupaj z zatiranjem mahov 

poskrbimo tudi za pravilno višino košnje in zadostno gnojenje trate. Tako so trave krepke 

in zdrave in lahko kljubujejo mahovom.  

Teţav z mahom nimamo, če skrbimo za ustrezno zračnost tal. Sicer pa uporabljamo mahex 

(100 g/m
2
) ali zeleno galico (40 do 70 g/m

2
) (Kravanja, 2006). Kemična sredstva mah 

zatrejo, vendar se ta kmalu spet pojavi. Potrebno je odstraniti vzroke (senca, gnojenje, ţe 

prej omenjeni ukrepi. 

3.2.1.3 Mikroflora 

V tleh pod travno rušo je prisotno ogromno število bakterij, glivic in alg, ki so predstavniki   

mikroflore. V naravnih travniških zdruţbah so nepogrešljivi del, saj sodelujejo v nadvse 

pomembnih ţivljenjskih procesih, ki bistveno vplivajo na rodovitnost travniških tal. V 

primeru uporabnih in okrasnih trat oz. umetno ustvarjenih tratnih površin pa niso najbolj 

zaţeleni, saj so vzrok številnih bolezni trat.  

Bolezni trate nastajajo zaradi glivičnih okuţb takrat, kadar trata ni v dobrem stanju. 

Pogoji, da se glivično obolenje pojavi in razširi, so pomanjkanje hranil in vode, slaba 

prepustnost tal, zgostitev trave ali prenizko striţenje. 

Preglednica 6: Bolezni trat (Strgar ,1988; Beckett, 1995; Enciklopedija vrtnarjenja, 1996) 

Bolezen Znaki Povzročitelj Zdravljenje/ 

preprečevanje 

Dolarske 

lise/pegavost 

Zgodaj jeseni 

nastanejo majhne 

blede in slamnato 

obarvane pege. V 

začetku so široke  

2.5 do 7.5cm, z 

zdruţevanjem pa 

tvorijo širša območja.  

Gliva: Sclerotinia homeocarpa, 

ki uspeva v teţkih in zbitih tleh 

z visoko pH vrednostjo. Znaki 

se pokaţejo na bazičnih tleh ali 

na tleh , obdelanih z apnom. 

Bolezen se pojavi v glavnem v 

milem, vlaţnem vremenu. 

Izboljšanje prezračenosti 

trate. 

Obdelava tal z ustreznim 

fungicidom (benomilom 

ali tiofanat-metilom). 

Vilinski risi Obroči ţivozelene 

barve. Pri nekaterih 

vrstah gliv se razvije 

okrog obročev 

rjaveče in umirajoče 

trave posebno bujna 

trava. 

Gliva ţivi kot hifa v obliki belih 

niti v prsti, kjer se hrani z 

organskimi snovmi. Širi se v 

obliki obroča. Umirajoča trava 

navadno trpi sušo zaradi 

pregostega voščenega spleta hif, 

zaradi katerih deţ ne prodere do 

korenin.  

Odstranimo obroč zelene 

trave in 25 do 30 cm širok 

pas ruše na obeh straneh 

obroča. Prst prekopljemo v 

globino 25 cm, če so še 

vidne bele hife, pa več. Z 

raztopino iz formalina 

prepojimo prekopano prst 

in za 10 dni prekrijemo s 

folijo.  

se nadaljuje 
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Bolezen Znaki Povzročitelj Zdravljenje/ 

preprečevanje 

Vilinski risi  Ko pa gliva odmre, 

razpade in nudi travi 

kakovostno hranilo, odtod 

ţivozeleni obroč. 

Nato zračimo še dva tedna, 

preden dodamo sveţo prst.  

Majhen obroč prebodemo z 

vilami in zalijemo z 

raztopino ţelezovega sulfata. 

Čarovniški 

krogi/risi 

V obliki kroga 

razporejene gobe. V 

notranjosti kroga ima 

trava temno zeleno 

barvo, ker ima na 

razpolago več dušika, ki 

ga glive sproščajo v tleh. 

Povzročajo jih različne 

glive Coprinus, Mycena, 

Marasmius oreades, ki 

rastejo oz. se širijo v 

krogih.  Vse te gobe imajo 

podzemne micelije in 

spore in se na nova mesta 

prenašajo z vetrom.  

Globoko in temeljito 

prezračevanje tal (tudi 40 cm 

okrog obroča). 

Izdatno zalivanje trate. 

 

Rdeča vlakna Tenka bledoroţnata do 

rdeča ţelatinasta glivna 

vlakna se razvijejo na 

majhnih preslegah trave 

in pozneje obledijo. 

Gliva Corticium 

fuciforme, ki je pogosta po 

močnem deţju. Teţave 

povroča tudi v tleh, ki jim 

primanjkuje dušika ali 

slabo prezračenih tleh. 

Vzdrţevanje ruše, zračenje, 

rahljanje, gnojenje. 

V hujših primerih 

uporabimo fungicid 

(benomil ali tiofanat-metil). 

Sneţna plesen / 

Fusarium 

Pokaţe se v obliki 

majhnih lis rumene trave, 

ki se počasi večajo. 

Pozneje sredina porjavi 

in mrtve lise preprede 

bela, rahlo roţnata 

bombaţasta glivna rast, 

ki povzroča zlepljanje 

trav. Najpogostejša je 

pozno jeseni in pozimi, 

posebno na pohojenih 

mestih, ki so bila pod 

snegom. 

Gliva Fusarium nivale, ki 

jo pospešuje slabo 

prezračevanje trate in 

prekomerna uporaba 

dušikovih gnojil. 

Redno vzdrţevanje ruše, 

zračenje, rahljanje. 

Od poznega poletja do 

zgodnje jeseni ne 

uporabljamo dušičnih gnojil. 

Zatiranje s fungicidi 

(benomil ali tiofanat-metil). 

Rahle okuţbe odpravimo z 

raztopino ţelezovega sulfata. 

Pasji lišaj Na trati se pojavijo 

skupine zelenkastočrnih 

nakodranih ali lisastih 

steljk s kremasto belo 

spodnjo površino.  

Pasji lišaj Peltigera 

canina, ki povzroča največ 

teţav tam, kjer je slaba 

drenaţa, slabo zračenje ali 

na zbitih in zasenčenih 

tleh.  

Izboljšanje zračenja tal in 

drenaţe. 

Redno gnojenje. 

Lišaje pograbimo in 

obdelamo s kemikalijami 

Glive sluzavke  Šopi trosovnikov, oker 

oranţne ali bele barve na 

travah. Spore dajejo glivi 

sluzavki siv videz. Trava 

je videti grda, vendar ni 

poškodovana. 

Sluzaste glive. Uspevajo v 

času močnih padavin. 

Območje speremo z 

zalivalno cevjo. 

 

 

 

 

 

se nadaljuje 
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nadaljevanje 

Bolezen Znaki Povzročitelj Zdravljenje/ 

preprečevanje 

Alge in 

ţelatinasti lišaji 

Na površini so spolzke 

zelene ali zelenkastočrne 

preslege. 

Ţelatinasti lišaji in alge, ki 

jih posebno pogosto 

najdemo na slabo odcednih  

in slabo prezračenih ter 

zbitih mestih. 

Izbolšanje drenaţe in 

prezračevanje trate. 

Obrezovanje grmovnic in 

dreves tik nad tlemi, da ne 

ustvarjajo goste sence in 

vlaţne predele. 

Nanos kateregakoli izdelka, 

ki vsebuje diklorofen. 

3.2.2 Zoogeni vpliv  

Travnik je eden od pomembih naravnih habitatov. Pojavlja se v različnih oblikah, od 

mokrotnih do suhih travnikov in nudi ţivljenjski prostor številnim ţivalskim vrstam. V 

svetovnem merilu predstavljajo travnate površine ţivljenjski prostor 11 % endemičnih vrst 

ptic. Pestro ţivalsko sliko na travniku sestavljajo še metulji, hrošči, bogomoljke, kobilice, 

pajki, razni plazilci ter mali sesalci, kot so miši in rovke, krti.  

Za mnogo ţivali je travnik skladovnica hrane.V Sloveniji ţivi 20 vrst, na travnate površine 

vezanih ptic (Skaberne, 2010). Travniške ptice si svoja gnezda spletejo na tleh med travo, 

ki nudi zavetje tudi njihovim mladičem. Vso hrano najdejo na travniških rastlinah ali v tleh 

(polţe, deţevnike, ţuţelke). Svoje prvotno domovanje, kot so stepe, resave, barja, poplavni 

svet ob rekah, so travniške ptice izgubile. Njihovo število upada zaradi intenzivne rabe 

travnikov, steljnikov, senoţeti in vlaţnih travnikov.  

Tako kot na travniku lahko tudi na gojeni tratni površini najdejo svoj prostor mnoge 

ţivalske vrste. Ptiči, ki iščejo hrano, domače ţivali in divje ţivali, kot so miši, kunci, 

voluharji, krti in pa razne ličinke. Poškodbe, ki jih povzročajo te ţivali na trati, so lahko 

zelo različne. Pasji urin travo poţge in nastanejo prazni prostori, na katere se naselijo 

pleveli. Ptiči, ki na trati iščejo hrano, lahko napravijo veliko škodo. Ko iščejo ličinke 

ţuţelk, se orientirajo po odmrlih travah, ki jih izrujejo. Preden pridejo do svojega zalogaja, 

so pripravljeni prekopati tudi vso trato.  Trato poškodujejo tudi voluharji, ki na površino 

spravljajo prst, v kateri je tudi seme plevela. 

Korošec (1997) opisuje, da se v tleh neposredno pod travno rušo dogajajo najbolj 

intenzivni ţivljenjski procesi, ki bistveno vplivajo na rodovitnost tal. Vzrok za to je 

ogromno število mikroorganizmov, ki ţivijo v travniških tleh, okrog 15 cm globoko. Od 

teh je največ deţevnikov (metazojev) in različnih bakterij, glivic, alg (mikroflore). 

Nemalokrat pa so drobnoţivke razlog za številne bolezni in poškodbe tratnih površin.  
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Preglednica 7: Škodljivci na trati (Strgar, 1988; Beckett, 1995; Enciklopedija vrtnarjenja, 1996) 

Škodljivci Znaki Vzrok Zatiranje 

Ličinke košeninarjev Sredi poletja se na 

trati pojavijo rjave 

lise, preslege, včasih 

so vidne tudi ličinke. 

Ličinke košeninarjev 

(npr. Tipula sp.) so 2.5-

3.5 cm dolge, debele 

ličinke, sivorjave barve, 

ki se hranijo s travnimi 

koreninami in uničujejo 

travno rušo.  

Preganjamo jih s pesticidi 

(HCH, bromofas, diazinin 

ter klorpirifosna zrnca). 

Trato prepojimo z vodo in jo 

pokrijemo s folijo za en dan, 

da ličinke pridejo na površje. 

Nato jih odstranimo in 

uničimo. 

Ogrci hroščev Deli na trati so 

razkopani od ptičev 

in drugih ţivali, ki se 

hranijo z ličinkami 

skarabejev. 

Ličinke hroščev, kot sta 

poljski rjavi hrošč 

(Melolontha melolontha) 

in vrtni hrošč 

(Phyllopertha horticola). 

So debele in do 2 cm 

dolge. Hranijo se s 

travnimi koreninami.  

Trato zalivamo in gnojimo. 

Pri hudih poškodbah 

škropimo s karabanilom od 

pozne pomladi do zgodenjga 

poletja, ko odrasli hrošči 

leţejo jajca. 

Deţevniki Na trati so jeseni in 

spomladi  majhni 

blatni kupčki. 

Deţevniki, ki z 

odlaganjem kupčkov 

prebavljene prsti kvarijo 

površino trate. 

Suhe kupčke prsti 

odstranimo z metlo ali 

grabljami. 

Deţevnike preganjamo s 

preparati, ki vsebujejo 

karbaril in klordan. Najboljši 

čas za to je jesen. 

3.2.3 Antropogeni vpliv 

Človekov vpliv na vegetacijo narašča zadnjih sedem do osem tisoč let. Dokler je bil vezan 

le na svoje spretnosti in ročna orodja, je bil njegov vpliv na večje površine vegetacije 

neznaten. Z uvajanjem tehnike in s tem strojnega načina obdelovanja je bilo mogoče v 

kratkem času obdelati tudi velike površine. Posamezne travnike so zdruţevali, tako da so 

vmesne grmovne in gozdne pregrade odstranili. Za nadaljnje povečevanje donosa so pri 

gnojenju dajali prednost vrstam z večjo krmilno vrednostjo, vse druge pa so skušali v 

največji moţni meri odstraniti. S kmetijskega stališča sodijo številne travniške cvetice med 

plevele, saj so nekatere strupene za ţivino, nekatere pa nimajo krmne vrednosti in 

odvzemajo prostor drugim, za izkoriščanje primernejšim vrstam.  Povečevanje uporabe 

gnojil in herbicidov, ki jih človek uporablja za večanje donosnosti, ima škodljive posledice 

v celotnem ekosistemu. Bogato gnojenje omogoča pridelovanje krme tudi na revnejših 

tleh, kjer brez dodajanja hranilnih snovi tlem ne bi dosegli gospodarskega učinka. Z 

gnojenjem izumrejo vse tiste rastline, ki uspevajo na revnih, negnojenih tleh, zaradi velike 

občutljivost teh rastlin na gnojila in povečane konkurenčnosti drugih rastlin, ki jim 

odvzemajo ţivljenjski prostor.  Prav tako izginejo vrste, ki ne prenesejo večkratne košnje 

in stalne paše.   

Lippert (1988) pojasnjuje, da je človeška dejavnost usmerjena v pridobivanje krme, tako 

izloča vse »nekoristne« vrste iz travniških zdruţb.  Prevladujejo trave z neopaznimi 

cvetovi, vedno manj je cvetic z razkošnimi cvetovi, zato lahko govorimo o »zeleni 

puščavi«. Travniki so velik del genskega sklada ekosistema.  Mnogo hujše kot dejstvo, da 
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naše krajine niso več tako pisane kot nekoč, je to, da izginjanje vrst in zmanjševanje 

pestrosti močno povečujeta občutljivost naravnega ravnoteţja. 

Ţivali s svojim načinom ţivljenja niso najbolj priljubljene na tratah, saj povzročajo številne 

nevšečnosti. Kljub temu pa so zelo pomembne pri ohranjanju biodiverzitete in naravnega 

ravnovesja. Šegula (2001) v svojem članku opozarja, da človek z vzdrţevanjem trat, kot je 

npr. košenje, gnojenje ipd. naredi veliko škode. Srpaste kosilnice in drobilci imajo to slabo 

lastnost, da uničujejo ves ţivelj, ki se nahaja v tleh, od drobnih ţuţelk do večjih 

vretenčarjev. Striţne kosilnice so prizanesljivejše do ţuţelk in ostalih drobnih ţivih bitij, 

mladiče vretenčarjev pa najpogosteje samo pohabijo, da so nezmoţni nadaljnjega ţivljenja.  

Trate človek uporablja za različne namene. Najbolj obremenjene so tiste tratne površine, ki 

so namenjene igri, rekreaciji, ki so izpostavljene stalnemu teptanju. Korošec (1997) pravi, 

da trave z boljšimi mehanskimi lastnostmi korenov bolje prenašajo obremenitve in 

ekstremne razmere, bolje povezujejo tla ter so odpornejše proti teptanju. Trave z manjšim 

številom šopov na dm
2 

niso zaţelene za športne, okrasne, rekreacijske in parkovne trate. 

Tam, kjer je v travni ruši na 1 dm
2
 okrog 150 šopov, pravimo, da je trata dovolj gosta. Če 

je na trati le okrog 25 šopov na 1 dm
2
, je trata preredka (Korošec, 1997). 

Preglednica 8: Mehanske lastnosti travnih vrst (Korošec, 1997: 158) 

Mehanske lastnosti Vrsta/sorta Razrast 

Odlične mehanske lastnosti Cynosurus cristatus 

Poa pratensis 

Poa annua 

Poa trivialis 

Agrostis canina 

157-189 šopov na 1dm
2
 

Dobre mehanske lastnosti Agrostis stolonifera 

Agrostis tenuis 

Festuca rubra genuina 

Festuca rubra fallax 

97-130 šopov 1dm
2
 

Slabe mehanske lastnosti Festuca ovina 

Phleum pratense 

Lolium perenne 

Cynodon dactylon 

40-90 šopov na 1dm
2
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4 OBLIKOVALSKI POTENCIAL ZATRAVLJENIH POVRŠIN 

Trata kot natanko opredeljena vegetacijska kategorija je pojem pejsaţne arhitekture in 

vrtne tehnike (Ogrin, 1969).  

Ogrin (1969) pojasnjuje, da sta trava in drevo dve skrajnostni antipodni točki, ki imata 

kljub biološkim in habitualnim razlikam nekaj skupnega. Vsaka vrsta zase se v kompaktni 

mnoţici prelevi v novo kategorijo. Drevo v gozd, trava v travnik oz. trato, obe pa 

predstavljata temeljni komponenti naših krajin. 

Likovno je trata definirana kot ploskev, torej dvodimenzionalna pejsaţna prvina. Njen 

nevtralni značaj je za krajinsko oblikovanje temeljnega pomena.  Umirjena gladka osnova 

tvori s trodimenzionalnimi, volumenskimi kompozicijskimi členi, kot so drevje, grmovnice 

in druge prvine, kontrasten odnos. Ploskev - volumen je temeljno kompozicijsko razmerje, 

ki ga v krajini najbolje ponazarja primer košatega soliternega drevesa na trati, ali sklenjen 

rob gozda ob večji tratni ploskvi.  

Trata je v krajinskem oblikovanju nenadomestljiva kot osnova, na kateri pridejo do izraza 

skulpturalne ali barvne vegetacijske in druge prvine. Bolj ko je trata ploskovita in 

homogena,  bolj izrazite so ostale prvine.  

Izenačenost in enotnost daje trati komaj opazna tekstura pokošene ruše. Večja ko je tratna 

površina, bolj poenoteno in čisteje deluje.  Na manjših površinah so razlike v teksturi bolj 

očitne in groba tekstura trave pride bolj do izraza. 

Trata je po plastičnih lastnostih najbliţje vodnim ploskvam, le da je voda dinamična in 

bleščava, trata pa statična in za svetlobo absortivna. Tako travna kot vodna ploskev sta v 

krajini svetline, kar še stopnjuje kontrastno vez med trodimenzionalnimi prvinami, kot so 

posamezno drevo, drevje v skupini ali gozd, ki so temne, masivne komponente. 

Posebnega pomena ima tudi barva trate. Zelena barva je sinteza hladne modre barve in 

tople rumene in jo lahko v določenem smislu štejemo za nevtralno barvo.  Univerzalna 

razširjenost in nevtralen značaj sta verjetno razloga za naše dojemanje zelene barve, za 

njeno pomirjevalno delovanje na človeka. 

4.1  VLOGA TRATE SKOZI ZGODOVINO 

Ogrin (1969) pravi, da se je trata kot osnovna oz. temeljna ploskev v vrtni arhitekturi 

uveljavila pozno. V veliki meri to pripisujemo pomanjkljivim gojitvenim tehnikam. O 

zgodnjih poskusih uporabe travnih površin lahko nekaj izvemo iz navedb in ilustracij v 

Romana de la Rose (13.st.), pa tudi v Dekameronu. To pa seveda  niso bile trate v 

sodobnem pomenu besede, ampak travne površine z obilo cvetja. Srednjeveška mesta 

znotraj obzidij niso dopušala prostora za razvoj zelenih površin. Šele kasneje, ko so se 

mesta začela svobodneje razvijati, je bil tudi vrtovom odmerjen izdatnejši prostor. Prve 

»javne trate« (pratum commune) so nastale ob severnoitalijanskih mestih zunaj obzidja in 

so bile namenjene za sejme, praznovanja. Ogrin (1969), kot primer omenja dunajski Prater.  

V vplivnem območju Mediterana, kjer nastajajo prve pomembne vrtno-arhitektonske 

tvorbe, se trata ne pojavlja. Razlog za to je neprimerna klima, saj trava za svoj razvoj in 

obstoj potrebuje veliko vlage. Tako v grških in rimskih antičnih vrtovih ter vrtovih 
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renesančnega Rima in Firenc trato nadomeščajo domiselno izvedeni tlaki, mozaiki, pesek 

in vodne ploskve. 

 

   
Slika 2: Vodna ploskev, Hadrianova vila v Tivoliju pri Rimu (Ogrin, 1993: 29) 

Slika 3: Mozaiki na dvorišču, Hiša Venere, Pompeji (Ogrin, 1993: 30) 

Slika 4: Vzorčni tlak, Vila Pia, vatikanski vrtovi  (Ogrin,1993: 62)

Trata je najprej dobila prostor v tistih obdobjih krajinskega oblikovanja, ki so črpala 

navdih iz narave, zelo pozno pa v formalnih in geometrijskih ureditvah, ki so izhajale iz 

višje stopnje abstrakcije, kjer je bil poudarek na močnih kontrastih med ploskvami in 

volumni. Drevesa s slikovitimi habitusi, strukturo debla in vej ter bogatimi listnimi 

teksturami se likovno izrazijo na ravnini, ki jo predstavljajo pesek, voda in trata.  

V oblikovanju in gojitvenih tehnikah tratnih površin so najbolj napredni na britanskem 

otočju. Športna tradicija iger z ţogo na travi je tod ţe stara in izvira iz 13. st. Pravi vzgib za 

razvoj trat pa je dal angleški krajinski slog v 18.stoletju.  Princip oblikovanja temelji na  

kontrastih med volumnom in ploskvijo, svetlimi in temnimi prvinami.  

 

  
Slika 5: Valovita travna ploskev v razmerju grajene prvine, Castle Howard (Ogrin, 1993: 145) 

Slika 6: Kontrast travne ploskve in volumna gruč drevja (Ogrin, 1993:156)

Veliko je k razvoju trat  prispeval tudi tedanji gospodarski poloţaj Anglije. Z začetkom 

industrijske proizvodnje tekstila se je nadvse povečala potreba po surovini za manufakture, 

volni. Proces nastajanja velikih posesti travnikov in pašnikov je dodobra spremenil podobo 

angleške krajine pred industrijsko revolucijo. Motivno obogatena krajina je morda postala 

najznačilnejši predstavnik pojma »kulturna krajina«. Poleg gospodarskega travinja in 

travnih površin v parkih in vrtovih je v Angliji razvoj gojitvenih tehnik trat narekovala tudi 

športna dejavnost, predvsem golf.  Prvi veliki obrat v gojenju trat je pomenila iznajdba 

valjastega kosilnika, katerega izumitelj je bil Angleţ Edward Budding, leta 1832. Še bolj 

pospešeno pa se je gojitvena tehnika trat začela razvijati, ko je leta 1900 sledila še iznajdba 

bencinskega kosilnika. Leta 1885 se je začelo tudi prvo ţlahtniteljsko delo na travah za 

trate, ki ga je vodil J. B. Olcott v Connecticut v ZDA.  



28 
Pernuš T. Ekološki in oblikovalski potencial zatravljenih površin.  
 Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška Fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2011 

 
 

 

 

 

   
Slika 7: Angleška kulturna krajina, Temple Newsam (Ogrin, 1993: 156) 

Slika 8: Trata za ţoganje (Bowling green) in suhi jarek ha-ha, ki je zadrţeval ţivino spodaj, Rousham 

(Ogrin,1993: 151) 

 

Angleško krajinski slog je imel velik vpliv na vrtno oblikovanje v Evropi. Hkrati z njim se 

je tudi širila raba trate. Vpliv angleške trate pa zaznamo ţe prej. Boyceau ţe leta 1638 

opisuje štiri vrste parkovnega parterja, katerih eden ima ime »Parterre a l`Angloise« in 

predstavlja zeleno tratno podlago, na kateri so barviti cvetlični vzorci. Podobna je tudi 

prvina baročnih vrtov »tapis vert«.  

 

   
Slika 9: Parter Diane Poitierske, Chenonceaux (Ogrin, 1993: 104) 

Slika 10: Parter Katarine Medičejske, Chenonceaux (Ogrin, 1993: 104) 

Slika 11: Glavni parter Vaux-le-Vicomte (Ogrin, 1993: 106) 

 

Trata je tudi v kasnejših obdobjih, ko se je v vrtnem oblikovanju začela uveljavljati barva 

in uporaba eksotičnih rastlin, ostala enako pomembno kompozicijsko gradivo. Umirjena in 

barvno nevtralna ploskev je bila potrebna za uravnovešenje kompozicije.  

Dvajseto stoletje je prineslo nove smernice v krajinskem oblikovanju. Likovna dela 

slikarjev takratne dobe (Cesanne, Klee, Kandinsky, Malevič, Ben Nicholson, Henry 

Moore), za katere je značilen likovni purizem, so navdihnila moderno arhitekturo, njihov 

vpliv pa je segel tudi v krajinsko oblikovanje. Arhitektura, za katero so bile značilne čiste 

linije in oblike, se za podlago rabila čisto neutralno ploskev, trato. Trata je predstavljala 

čisto in fleksibilno gradbeno snov, ki jo je mogoče uporabiti v geometrijskih ali organskih 

formah, ploskovno ali včasih celo trodimenzionalno. Značilna primera moderne krajine sta 

krajinska ureditev jedrske centrale Oldbury-on-Severn (Jellycoe) in mestna krajina 

Cumbernaulda.  
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Slika 12: Trata trodimenzionalno v urbanistično avantgardnem Cumbernauldu (Zbornik BF, 1969: 171) 

Slika 13: Trata trodimenzionalno ob Courbusierovi transparentni arhitekturi (Zbornik BF, 1969: 171)

 

   
Slika 14: Razmerje med tratno ploskvijo in ploskovno tektonsko členjeno stavbo,Univerzitetna knjiţnica v 

Bonnu (Ogrin, 1993: 382) 

Slika 15: Travna ploskev kot slikarsko platno, razstava v Baden badnu (Ogrin,1993: 390) 

Slika 16: Nepravilne oblike travne ploskve, parkovni trg pred mestno hišo v Erlangenu (Ogrin,1993: 386)

Dvajseto stoletje je v krajinsko oblikovanje prineslo tudi veliko spremembo v vsebinskem 

smislu. Urbanizacija je zahtevala drugačno organizacijo ţivljenja, kar je pripeljalo do 

ločitve območij za delo in območij stanovanj in rekreacije. To je povsem nasprotno 

ruralnemu načinu ţivljenja, kjer se ti dve območji prepletata. V mestih so tako nastale nove 

kategorije, kot so javno zelenje, stanovanjsko zelenje, za katere je pomebna predvsem 

funkcija in uporabnost. Uporaba trate se je v teh novih kategorijah zelo povečala. Trata ni 

več samo privlačna prvina vrtno-arhitektonskih objektov, ampak je postala nepogrešljiva 

prvina naselbinskega prostora. Ni samo protiuteţ grajenim volumnom v mestnem okolju, 

temveč predvsem uporabna, vsakomur dostopna dobrina v javnem zelenju, zelenju v 

naselju, športnih igriščih in nenazadnje hišnih vrtovih.  
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Slika 17: Trata kot vsem dostopna javna površina, Centralni Park NY  (Ogrin, 1993: 375) 

Slika 18: Trata v stanovanjskem naselju Schlieren v Zürichu, (Ogrin,1993: 386) 

Slika 19: Trata na športnih igriščih (Golf Slovenija, 2010) 

4.2 KLASIFIKACIJA TRAT 

Trata je v strukturi in gojitvi zahtevna sestavina javnega zelenja, na kar moramo biti 

pozorni od faze projektiranja do izvedbe in vzdrţevanja. Travne površine so v našem 

podnebnem pasu zelo pogosta vrsta rastlinskega pokrova in skupaj z gozdovi predstavljajo 

značilno krajinsko sliko Slovenije. Pri ureditvah odprtega prostora so nepogrešljiv element, 

saj ponavadi z njimi poustvarjamo naravne razmere širšega območja, ki različne 

volumenske elemente povezuje v celoto. Zaradi drugačnih funkcionalnih in vizualnih 

zahtev v parkovne in vrtne ureditve namesto travnih površin uvajamo trate.  

Preglednica 9: Klasifikacija trat - osnovni tipi trat (DIN 18 917) 

Tip trate Območje uporabe Lastnosti Potrebna oskrba 

Okrasna trata Reprezentativni nasadi  Gosta ruša (podobna 

preprogi). 

Tankolistne trave. 

Majhna obremenljivost. 

 

Visoka do zelo 

visoka. 

Uporabna trata Javne zelenice, 

stanovanjska naselja,  

hišni vrtovi, 

itd. 

 

Srednja obremenljivost. 

Odporna proti suši. 

Srednja do visoka. 

Vzdrţljiva trata Športna in otroška 

igrišča, travniki v parkih, 

parkirišča 

Velika obremenljivost vse 

leto. 

Srednja do zelo 

visoka. 

Trata v krajini 

(ekstenzivne trate) 

Preteţno ekstenzivno 

rabljene in oskrbovane 

površine v javnem in 

zasebnem zelenem 

prostoru, v krajini, na 

prometnih poteh, za 

rekultivirane površine, 

travnikom podobne 

površine (vrstno bogate) 

Trate z veliko 

variabilnostjo  

(odvisno od uporabe in 

rastišča: varstvo pred 

erozijo, zatravitev 

ekstremnih rastišč, 

urejanje nadomestnih 

biotopov). 

Praviloma niso oz. so 

samo izjemoma 

obremenjene 

Majhna do srednja. 

V posebnih primerih 

do tudi zelo visoka. 

 



31 
Pernuš T. Ekološki in oblikovalski potencial zatravljenih površin.   

Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška Fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2011 

 
 

Trate se od travnih površin ločijo po sestavi rastlinskih vrst, ter po načinu vzdrţevanja. 

Trate imajo v zunanjih ureditvah prostora različne vloge. V reprezentativnih nasadih imajo 

vlogo nevtralne ploskve, ki tvori kontrast z volumenskimi elementi in jih povezuje v 

celoto. Trate v javnih zelenicah, stanovanjskih naseljih, hišnih vrtovih morajo biti 

uporabne kot vsestranske pohodne površine. Trate na športnih in otroških igriščih, travniki 

v parkih in na parkiriščih so najbolj obremenjene travne površine, zato morajo biti zelo 

vzdrţljive. Trate v krajini pa se pojavljajo predvsem v ozelenitvah cestih koridorjev, za 

ohranjanje biotske raznovrstnosti oz. urejanje nadomestih biotopov, za preprečevanje 

erozije itd. 

4.2.1 Sestava travnih mešanic za trate 

Sestava travne mešanice je zelo odvisna od namembnosti travne površine ter rastnih 

razmer. Preden izberemo travne vrste, ocenimo pomebnost videza trate, trpeţnosti in 

zahtev po vzdrţevanju. Med mnogimi različnimi mešanicami, navaja Korošec (1997), so 

nekatere dobre za območja z veliko obremenitvijo, druge pa dajejo značilno barvo in 

teksturo. Pri okrasnih tratah je najpomebnejši enakomeren videz travne površine, medtem 

ko je pri športnih in uporabnih tratah najpomembnejši faktor njihova odpornost na 

obremenitve. Mešanice sestavljamo iz različnih vrst trav in njihovih sort, ki imajo vsaka po 

svoje različne zahteve glede talnih in podnebnih razmer. Tako moramo upoštevati tip tal, 

njihovo odcednost in senčnost ali sončnost lege. Deleţ semena posameznih izbranih vrst je 

odvisen od rastnih razmer, predvsem pa od konkurenčne sposobnosti posameznih izbranih 

trav. Tistih vrst, ki imajo večjo moč izpodrivanja, je v mešanici manj in obratno. Mešanica 

je nujno potrebna zato, ker se travne vrste s svojimi različnim lastnostmi dopolnjujejo. 

Moteče vplive, kot so mraz, bolezni, suša in stresi zaradi prevelike obremenjenosti vsaka 

vrsta trave prenaša drugače. V primeru, da bi bila trata samo iz ene vrste trave, bi bila 

veliko bolj dovzetna za omenjene vplive, ki jo lahko tako poškodujejo, da odmre. Z 

uporabo različnih vrst trav pa to lahko preprečimo. Če ena od trav ne prenaša dobro suše, 

prevzamejo njeno vlogo druge vrste in tako trata obdrţi svojo funkcijo. V vsakem primeru 

moramo ustrezno travno mešanico sestaviti za konkretne rastne razmere, način in 

intenzivnost rabe.  

Travne mešanice, ki se pojavlja na slovenskem trţišču (predstavljene so v prilogi J), so za 

laične uporabnike zadovoljive. Opisi travnih mešanic so poenostavljeni in laik si lahko 

hitro izbere travno mešanico, ki jo potrebuje za svoj vrt. Za strokovnjake pa ti 

poenostavljeni opisi ne zadostujejo. Opisi različnih dobaviteljev se med seboj zelo 

razlikujejo. Tu ni poenotenih kriterijev o lastnostih travnih mešanic, nekatere lastnosti pa 

se pri opisih celo izključujejo (npr. travna ruša visoke estetske vrednosti, obenem izjemna 

odpornost na teptanje). Pomankljive informacije o travnih vrstah, ki sestavljajo določeno 

travno mešanico, niso prepričljive. Zato je priporočljivo, da si strokovnjak sestavi travno 

mešanico po svoji presoji, glede na namen in rastiščne  razmere. 

4.2.1.1 Okrasne trate 

 S pojmom okrasne trate označujemo trate, pri katerih je najpomebnejši sam videz trate, 

zato jim včasih pravimo tudi vizualne oz. reprezentativne trate. Po teh površinah zelo malo 

hodimo oz. jih obremenjujemo. Njihov glavni namen je dajati videz nevtralne površine, ki 

povezuje različne volumenske elemente v enotno prostorsko celoto. Tako lahko deluje 

samo, če je videti kot enotna, gladka, zelena preproga, kar doseţemo z izbiro pravih 
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travnih vrst, ter načinom gojitve in samim vzdrţevanjem.  So precej zahtevne za gnojenje, 

namakanje in zahtevajo pogosto nizko košnjo. Okrasne trate najdemo ob vhodih v 

pomembnejše stavbe, v posebnih delih parkov, okrog spomenikov in pomembnejših stavb, 

v nekaterih vrtovih in dvoriščih zasebnih stanovanjskih hiš ipd. 

Za vzgojo oblikovane in zelo kakovostne okrasne trate, pri kateri je videz najpomembnejši, 

izberemo trave, ki oblikujejo vabljivo teksturo in barvo. 

V Enciklopediji vrtnarjenja (1996) so za okrasne trate oz. za zelo kakovostne trate 

predlagane naslednje travne vrste: drobnolistne šopulje (Agrostis tenuis in A. castellana) in 

bilnice (Festuca rubra var. commutata in F.r. var. rubra), kot trave hladne rastne dobe, kot 

trave tople rastne dobe pa prstasti pesjak (Cynodon dactylon). Šiftar (2010) priporoča, da 

se travni vrsti Cynodon dactylon raje izogibamo. Če se trata v suhih poletjih ne zaliva, 

ostale trave povsem izginejo iz ruše za njimi pa ostanejo gole pleše. 

Preglednica 10: Travne mešanice za okrasne trate (Korošec,1997: 161) 

Vrsta/sorta Deleţ Količina 

Festuca rubra fallax cv. Tamara (šopasta rdeča bilnica)    40 % 13,5g/m
2
 

Agrostis tenuis cv. Highland  (tankolistne šopulje)           20 % 

Festuca rubra genuina cv. Sonett (plazeče rdeče bilnice) 20 % 

Poa pratensis cv. Baron (travniške latovke) 20 % 

 

Preglednica 11: Travne mešanice za okrasne trate (RSM, 1998:10) 

Vrsta/sorta Deleţ Količina 

Varianta 1 Varianta 2 25g/m
2
 

Agrostis cappillaris ali Agrostis stolonifera 15 % - 

Festuca rubra commutata    30 % 40 % 

Festuca rubra rubra 25 % 30 % 

Festuca rubra trichophylla 30 % 30 % 

 

4.2.1.2 Uporabne trate 

Uporabne trate so predvsem funkcionalne. Njihov videz ni tako pomemben kot pri 

okrasnih tratah, vendar kljub temu zahtevajo vabljivo površje. Najpogosteje so na otroških 

igriščih, v stanovanjskih naseljih, javnih zelenicah, hišnih vrtovih ipd. Biti morajo 

sorazmerno trpeţne, saj je njihova obremenilnost večja kot pri okrasnih tratah.   

V Enciklopediji vrtnarjenja (1996) so za obremenjene trate predlagane različne travne 

vrste, med katerimi je poglavitna trava trpeţna ljulka, ki se navadno meša z rdečo bilnico 

(Festuca rubra var. rubra), travniško latovko (Poa pratensis) in neţno šopuljo (Agrostis 

tenuis in A. castellana).  Kot trave tople rastne dobe pa se dobro obnesejo različne vrste 

pesjakov.  

Preglednica 12: Travna mešanica za uporabne trate v vlaţnih krajih (Korošec, 1997: 161) 

Vrsta/sorta Deleţ Količina 

Festuca rubra genuina cv. Permille (plazeče rdeče bilnice) 40 % 12,5g/m
2
 

Lolium perenne cv. Juventus  (trpeţne ljulke)                                            20 % 

Poa pratensis cv. Berby (travniške latovke)               20 % 

Poa annua cv. Bokora (enoletne latovke)          10 % 

Agrostis stolonifera cv. Kromi (plazeče šopulje)              10 % 
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Preglednica 13: Travna mešanica za uporabne trate v suhih krajih (Korošec, 1997: 162) 

Vrsta/sorta Deleţ Količina 

Festuca rubra genuina  cv. Laxton  (plazeče rdeče bilnice) 60 % 12,5g/m
2
 

Poa pratensis cv. Beata (travniške latovke)               20 % 

Festuca rubra fallax cv. Barfalla  (šopaste rdeče bilnice) 10 % 

Lolium perenne cv. Sprinter (trpeţne ljulke)                  10 % 

 

Preglednica 14: Travna mešanica za uporabne trate - standard (RSM, 1998: 11) 

Vrsta/sorta Deleţ Količina 

Agrostis cappillaris 5 % 25g/m
2
 

Festuca rubra commutata    40 % 

Festuca rubra rubra 10 % 

Festuca rubra trichophylla 10 % 

Poa pratensis 25 % 

Poa pratensis 10 % 

 

Preglednica 15: Travna mešanica za uporabne trate-standard za suha območja (RSM, 1998: 129) 

Vrsta/sorta Deleţ Količina 

Festuca ovina duriuscula ali Festuca ovina vulgaris 15 % 25g/m
2
 

Festuca rubra commutata    25 % 

Festuca rubra rubra 10 % 

Festuca rubra trichophylla 10 % 

Poa pratensis 25 % 

Poa pratensis 15 % 

 

4.2.1.3 Vzdrţljive trate 

Vzdrţljive trate se pojavljajo na športnih in otroških igriščih, kjer so obremenitve velike. 

Te tratne površine zahtevajo posebno trpeţne izbrane vrste in sorte. Posebno za površine, 

ki so namenjene igram z ţogo, morajo biti izbrane travne vrste, ki dobro prenašajo nizko 

košnjo in imeti zelo fino površino, da se smer gibanja ţoge ne spreminja .  

Preglednica 16: Travna mešanica za otroška igrišča (RSM, 1998: 13) 

Vrsta/sorta Deleţ Količina  

Festuca rubra commutata    20 % 25 g/m
2
 

Festuca rubra rubra 10 % 

Festuca rubra trichophylla  10 % 

Lolium perenne 20 % 

Lolium perenne 10 % 

Poa pratensis 20 % 

Poa pratensis 10 % 

 

Preglednica 17: Travna mešanica za nogometna igrišča (Korošec, 1997: 163) 

Vrsta/sorta Deleţ Količina 

Poa pratensis cv. Marion, Sydsport 60 % 16,2 g/m
2
 

Festuca rubra fallax cv. Barfalla 10 % 

Cynosurus cristatus cv. Credo 10 % 

Lolium perenne cv. Beata 10 % 

Phleum nodosum cv. Sonnet 10 % 
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Preglednica 18: Travna mešanica za športne trate v sredozemskem območju (Korošec, 1997: 163) 

Vrsta/sorta Deleţ Količina 

Poa pratensis cv. Merion 30 % 19,4 g/m
2
 

Lolium perenne cv. Juventus 30 % 

Cynodon dactylon cv. Common 30 % 

Festuca rubra genuina cv. Sonnet 10 % 

 

Preglednica 19: Travna mešanica za trate na teniških in golf igriščih (Korošec, 1997: 163) 

Vrsta/sorta Deleţ Količina 

Festuca rubra fallax cv. Barfalla 80 % 22,8 g/m
2
 

Agrostis tenuis cv. Highland 20 % 

Poznamo še veliko drugih travnih mešanic za golf. Travne mešanice za golf se med seboj 

zelo razlikujejo, saj je samo igrišče sestavljeno iz različnih travnatih podlag. Specifične 

travne mešanice za golf igrišča v tej diplomski nalogi niso opisane, saj je tema preveč 

obseţna in ni v sklopu obdelave.  

4.2.1.4 Trate v krajini 

To so površine, ki zahtevajo minimalno gnojenje brez namakanja in košnjo le enkrat v letu. 

Sem spadajo tudi travniki, ki jih imenujemo nadomestni habitati. Dokler se habitat ni 

sposoben samostojno vzdrţevati, potrebuje zelo visoko oskrbo. Za travnike v parkih, ki 

niso namenjeni intenzivni uporabi, lahko uporabimo mešanice, ki vsebujejo različne 

cvetoče travniške trajnice, saj ustvarijo bol pester in vizualno zanimiv prostor. Več o teh  

vrstah ureditve je opisano v poglavju 4.5. Cvetoči travniki. 

Preglednica 20: Travna mešanica s cvetočimi trajnicami (RSM, 1998: 14) 

Vrsta/sorta Deleţ  Količina  

Agrostis capillaris 5 % 10-15 g/m
2
 

Cynosurus cristatus 5 % 

Festuca ovina  11 % 

Festuca rubra commutata 15 % 

Festuca rubra trichophylla  15 % 

Festuca rubra rubra 28,5 % 

Lolium perenne 15 % 

Poa trivialis 2 % 

Achillea millefolium 0,1 % 

Bellis perennis 0,2 % 

Dianthus deltoides 0,5 % 

Galium verum 0,4 % 

Leontodon autumnalis/hispidus 0,4 % 

Leucanthemum vulgare 0,2 % 

Lotus corniculatus 0,2 % 

Plantago media 0,3 % 

Prunella vulgaris 0,7 % 

Ranunculus bulbosus 0,2 % 

Thymus pulegioides 0,3 % 
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Preglednica 21: Travna mešanica za naravne parkovne travnike (Korošec, 1997: 162) 

Vrsta/sorta Deleţ Količina 

Poa nemoralis cv. Novombra 20 % 10,5 g/m
2
 

Poa pratensis cv. Berby 40 % 

Poa annua cv. Bokora 30 % 

Dactylis glomerata cv. Kopa 10 % 

4.2.1.5 Melioracijski / sanacijski travniki  

Korošec (1997) opredeljuje melioracijske travnike kot travnike, ki so namenjeni 

preprečevanju erozije na zemljiščih. To so zlasti rečni nasipi, terase in drugi neravni svet z 

več kot 15 % nagiba. Rastline na breţinah morajo biti sposobne, da s svojim krepkim 

koreninjem in prekoreninjenostjo tal preprečujejo odplavljanje prsti, do česar bi sicer prišlo 

v ekstremnih vremenskih razmerah, na primer ob neurjih in nalivih. Te trate zahtevajo 

minimalno gnojenje in najmanj štiri košnje na leto.  

Hart (1970) poudarja, da morajo biti semenske mešanice za ozelenitve pobočij natančno 

odmerjene in sestavljene  glede na strukturo tal. Semenske mešanice naj bi pobočja čimprej 

ozelenila in s tem preprečila usade. Mešanica mora torej vsebovati vrste, ki hitro rastejo, 

take pa imajo plitve korenine. Obenem pa naj bi tudi utrdile pobočje, zato naj bi mešanice 

vsebovale trave z dolgimi koreninami, da bi preprečile polzenje pobočja.  

Setev se opravlja strojno, opisuje Hart (1970), saj je ročno delo zelo zamudno ter drago, 

obenem pa hoja ljudi po pobočju še dodatno pospeši usad. Postopek za ozelenitev pobočij 

se imenuje hidrosetev. Opravljajo jo stroji, ki najprej mešanico semen, gnojila in celuloze, 

ki deluje kot vezivo, pod pristiskom razporedijo po pobočju. Nato zastiralec, slamo z 

bitumensko emulzijo nanašajo na prejšnjo plast.  Mešanica se tako enakomerno porazdeli 

po pobočju, zaradi hitrosti brizganja pa ni nevarnosti, da bi semena odnesel deţ ali veter.  

Pri sanacijah in ozelenjevanju pobočij je najbolje, da ne nanašamo plasti ţivice. Ker je ta 

plast zelo dobra za razvoj rastlin, se te hitro vkoreninijo, ne vkoreninijo pa se ve samo 

matično podlago. To je zelo problematično, saj lahko nova zelena plast po močnem 

deţevju z zemljo vred spolzi po terenu in se pokaţe gola skala. Če pa plasti zemlje ni, so 

rastline prisiljene se vkoreniniti v prvotno podlago. Razvoj rastlin traje dlje, vendar doseţe 

namen utrditve pobočja in preprečevanje erozije.  

Pri sanacijah breţin je dobro uporabljati tudi avtohtone rastlinske vrste, ki so dobro 

prilagojene na tamkajšnje rastiščne razmere in v njih najbolje uspevajo. 

Preglednica 22: Travna mešanica za melioracijske travnike (Korošec, 1997: 162) 

Vrsta/sorta Deleţ Količina 

Poa pratensis cv. Beata 20 % 11 g/m
2
 

Phleum pratense cv. Krim 10 % 

Festuca rubra fallax cv. Barfalla 10 % 

Festuca arundinacea cv. Cochise 20 % 

Lotus corniculatus cv. Bokor 10 % 

Trifolium repens cv. Milka 10 % 

Lolium perenne cv. Barvestra 20 % 
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Preglednica 23: Sestava travne mešanice za sanacije breţin - standard (RSM, 1998: 23) 

Vrsta/sorta Deleţ  Količina  

Agrostis capillaris 5 % 20 g/m
2
 

Festuca ovina duriuscula ali 

Festuca ovina vulgaris 

35 % 

Festuca rubra commutata 25 % 

Festuca rubra rubra 10 % 

Festuca rubra trichophylla 10 % 

Lolium perenne 5 % 

Poa pratensis 10 % 

 

Preglednica 24: Sestava travne mešanice za sanacije breţin - za suha območja (RSM 1998: 259) 

Vrsta/sorta Deleţ  Količina  

*Bromus erectus 5 % 20 g/m
2
 

Festuca ovina duriuscula ali 

Festuca ovina vulgaris ali 

Festuca ovina (za bazična tla) 

55 % 

Festuca rubra commutata 10 % 

Festuca rubra rubra 10 % 

Festuca rubra trichophylla 10 % 

Lolium perenne 10 % 

*v manj ekstremnih razmerah ali če semena ni mogoče dobiti, se lahko nadomesti s Festuca ovina duriuscula 

 

Preglednica 25: Sestava travne mešanice za sanacije breţin - za vlaţna območja (RSM 1998: 27) 

Vrsta/sorta Deleţ  Količina  

Agrostis capillaris 5 % 20 g/m
2
 

Agrostis stolonifera 5 % 

Festuca ovina duriuscula ali 

Festuca ovina vulgaris ali 

Festuca ovina (za bazična tla) 

20 % 

Festuca rubra commutata 20 % 

Festuca rubra rubra 15 % 

Festuca rubra trichophylla 15 % 

Lolium perenne 10 % 

Poa trivialis 10 % 

4.3 PRIPRAVA RASTIŠČA 

Priprava zemljišča in tal je ključnega pomena za dobro trato, da bo sluţila svojemu 

namenu. Začetna dela so lahko zamudna in stroškovno visoka, vendar je bolje ţe na 

začetku dobro pripraviti rastišče, kot pa kasneje popravljati napake. Za kvalitetno in 

trpeţno trato moramo poskrbeti za vodni reţim tal, optimalen substrat-zemljo, pripraviti 

primerno površino (zravnati površino in ji dodati primeren nagib). Splošna načela priprave 

veljajo za vse lege, pri drenaţi, izboljšavi tal in pri namakanju pa se ravnamo glede na 

posamezne lege in razmere. 

Pomembno je, da zemljišče dobro očistimo, da odstranimo vse večje kamenje, drevesne 

panje in korenine. Odstranimo tudi ţe obstoječo travno rušo, če je ni več vredno obnavljati. 

Posebno skrbno moramo odstraniti trajne plevelne vrste, ki imajo podzemne rizome ali 

globoke razvejane korenike, ker se iz majhnih koščkov korenin ali rizomov hitro 

obnavljajo. V Enciklopediji vrtnarjenja (1996) so navedene naslednje vrste: Elymus repens 

(pirnica), Taraxacun officinale (regrat), Rumex (kislica), Urtica dioica (velika kopriva). 
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Ker jih je zelo teţko popolnoma odstraniti, površino pred obdelavo poškropimo s 

sistemskim herbicidom, npr. Boom - efekt. Preden plevele pograbimo, počakamo, da 

popolnoma odmrejo. Potem ko se trava na trati dodobro prime, lahko širokolistne plevele 

zatiramo s selektivnimi herbicidi. Plevelne trave (Poa annua) je teţje odstraniti, zato je 

priporočljivo uporabiti herbicid za čiščenje zemljišča ţe na začetku. Enoletne plevele npr. 

Chenopodium alba in Capsella bursa-pastoris lahko uničimo s košnjo, ko trava vzkali.  

4.3.1 Priprava substrata- zemlje 

Na površini, ki smo jo namenili trati, pripravimo primerno zemljo, kjer bo trata najbolje 

uspevala. Šiftar (1969) razlaga, da moramo  zemlji, ki nam je na voljo za trato, popraviti 

fizikalne, kemične in biološke lastnosti, da se te čimbolj pribliţajo optimumu. Debelina 

vrhnje plasti (ţivice) se giblje od 10 do 25 cm. Globja je plast, v kateri se lahko korenine 

nemoteno razvijajo, bolj bo trata odporna na sušo in druge škodljive vplive. Če je spodnja 

plast oz. podlaga iz zemlje, zadostuje 10-15 cm ţivice, v primeru gramoza ali gradbenih 

odpadkov pa je potrebno 25 cm ţivice. 

Optimalno rastišče, ki omogoča dober razvoj rastlin v trati in prenaša gaţenje, je humozna 

grobo peščena ilovnata zemlja. 

Preglednica 26: Optimalna sestava zemlje za trato (Šiftar, Ureditev trate, zbornik BF, 1969: 53) 

Peščeni delci (0,02-2 mm)  

od tega: Grobi pesek (0,2-2 mm) 

65-85% 

45% 

Glinasti delci (pod 0,002 mm) manj kot 15% 

Humus  4-5% 

 

Šiftar (1969) dodaja, da lahko teksturo preteţke zemlje popravimo z grobim peskom, ki ga 

dodamo v količini 0,5 do 2,5 m
3
 na 100 m

2
. Kadar imajo tla ţe po naravi velik deleţ peska 

in so zato preveč odcedna, zemlji dodamo nekaj preperele organske snovi, da bodo tla 

bolje zadrţevala vlago in hranila. Preveč organske snovi ni priporočljivo dodajati, saj se 

hitro razkraja, s tem pa se lahko tla začnejo posedati in površina postane neravna. Humus 

je glavna sestavina, ki vpliva na strukturo zemlje in v veliki meri na vodno kapaciteto. 

Travniška tla imajo vedno več humusa od njivske zemlje, zato so primernejša za uspevanje 

trate. Humus v tleh najbolj uspešno povečamo s šoto, ki vsebuje trajnejši humus, ki se ne 

razkroji tako hitro in je brez plevelov.  Kompost in hlevski gnoj vsebujeta več hranil kot 

šota, vendar z njim v tla največkrat vnesemo tudi plevele, ki se jih teţko znebimo, njihovo 

zatiranje pa je drago. 

4.3.2 Vodni reţim 

Za okrasne trate, ki ne bodo namenjene igri, je v večini primerov dovolj, če s potrebnim 

nagibom poskrbimo za odtok vode. Nagib na laţjih tleh naj znaša 0,2 do 1%, pri teţjih 2 do 

3% (Šiftar, 1969). Pri vsakih tleh, ki niso prosto odcedna, npr. teţka glinena tla, 

poskušamo odcednost izboljšati s spremebo teksture prsti, z dodajanjem peska ali 

poskrbimo za drenaţni sistem. Za drenaţni sistem je priporočljivo poskrbeti ţe v času 

priprave zemljišča. Tako se izognemo dragim poskusom reševanja potem, ko trata ţe 

zraste. Najboljša drenaţa za trato so cevi  v jarkih, ki jih zasujemo z gramozom. Primerna 

globina cevi in razdalja med njimi se razlikuje od zemljišča do zemljišča in sta odvisna od 

tipa tal in količine padavin. Za večino ilovnatih tal, kjer zmerno deţuje, je najprimernejša 
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razdalja 5 do 8m. Teţja ilovnata tla ali zemljišča z obilnimi padavinami pa potrebujejo cevi 

bolj na gosto (Enciklopediji vrtnarjenja, 1996). 

Šiftar (1969) opisuje, da morajo trate, na katerih bodo potekale športne dejavnosti, imeti 

vgrajen sistem za odvajanje vode.  Klasični drenaţni sistemi z lončenimi ali plastičnimi 

cevmi so neprimerni, saj prepočasi odvajajo vodo. Igrišče se prepočasi suši, kar skrajšuje 

čas, ko ga je moč spet uporabljati. Igra na mokrem igrišču je neprijetna in tudi močno 

poškoduje travno rušo. Travnata igrišča uredimo z drenaţo po Stärk sistemu (Šiftar, 1969). 

Voda s površine odteka skozi reţe, ki so napolnjene s prodcem in segajo s površine v 

globino 20 do 30 cm, kjer se nato priključijo na drenaţne cevi. Površje mora biti 

nepropustno, da se deţevnica steka v reţe. To doseţemo z  10 do 15 cm debelo plastjo 

teţje ilovnate zemlje, ki jo zvaljamo z valjarjem, da postane nepropustna za vodo.  Na vrhu 

je 1 cm debela plast substrata, na voljo rastlinam, obenem pa sluţi tudi kot filter za vodo, 

da se reţe ne zamašijo z glinastimi delci iz nepropustne plasti. 

V naših klimatskih razmerah je za kakovostno trato v poletnih mesecih potrebno 

namakanje. Pri nizko striţenih tratah je dnevna evapotranspiracija 3 l vode z m
2 

. Višina 

rezi in dolţina korenin sta si v premem sorazmerju, zato so korenine nizko striţenih trav 

plitve, in je potrebno redno namakanje. Količina vode pri namaknaju je odvisna od tipa 

zemlje. Na teţjih tleh, kjer je vodna kapaciteta večja, je lahko odmerek večji, na laţjih tleh 

manjši. Enkratna količina vode za namankanja pa se giblje nekje od 10 do 15 mm na m
2
 

(Šiftar, 1969). O tehnikah zalivanja in namakanje več v poglavju 4.5.2.Namakanje. 

4.3.3 Oblikovanje zemljišča 

Površina trate mora biti ravna in gladka, ni pa nujno, da je vodoravna. Zelo slikovita in 

vizualno zanimiva je reliefno pestro oblikovana tratna površina. Pri tem moramo paziti, da 

ne bo vzdrţevanje trate zelo oteţeno ali celo nemogoče. Nerodne izbokline in jame ter 

nenavadne reliefne oblike lahko povzročajo teţave pri košnji.  

4.3.3.1 Oblikovanje ravnine 

Preden se lotimo setve in sajenja trate, moramo površino izravnati. V nekaterih primerih, 

npr. za cvetlični travnik, zadostuje manj natančno izravnavanje. Zemljišče izravnamo tako, 

da prst enakomerno razporedimo po vsej površini, z višjih mest v niţje kotanje in jo 

temeljito potlačimo. Če je ţivica zelo plitva in moramo zemljišče močno izravnati, se 

moramo najprej lotiti spodnje plasti tal. Ţivico je potrebno odstraniti, prekopati spodnjo 

plast in jo izravnati, ter na grobo potlačiti. Ker zemlja ni enakomerno zgoščena, je 

potrebno počakati 2 do 3 tedne, da se sesede (Šiftar, 1969). Proces lahko pospešimo z 

valjanjem ali temeljitim zalivanjem. Nastalim kotanjam dodamo prst in jih zravnamo. Nato 

nasujemo 20 do 30 centimetrsko plast ţivice in jo izravnamo.  

Če prostorska zasnova zahteva, npr. za strogo geometrijsko zasnovane trate, popolnoma 

ravno površino, moramo uporabiti natančnejše načine. Za manjše površine lahko to 

storimo  ročno. Po grobi izravnavi zemljišča določimo natančno ravnino z mreţo količkov, 

ki imajo vsi oznako na isti višini. Količke razporedimo po površini v enaki medsebojni 

oddaljenosti in jih zapičimo v tla do enake globine. Z vodno tehtnico preverimo, če so 

količki na enaki višini. Površje tal nato prilagodimo tako, da se ujemajo z zaznamovanim 

delom količka. Površino tal lahko zravnamo tudi z daljšo letvijo (pribl. 2m). Če pa so 

površine obseţnejše, se izravnavanja površine lotimo strojno.  
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4.3.3.2 Preoblikovan relief 

Oblikovanje reliefa je v mnogih primerih pomemben ali pa tudi ključen del zasnove  

ureditve nekega prostora. Preoblikovanje površja z raznimi oblikami, tako organskimi kot 

geometrijskimi, prostor razčleni in ga definira. Reliefne oblike imajo svojo funkcionalno 

vlogo ali pa sluţijo samo kot vizualna popestritev ureditve.  

  
Slika 20: Primer geometrijsko preoblikovanega površja z ravnimi ploskvami , Alpine garten, Graz, (European 

landscape architecture, 2005: 56) 

Slika 21: Travna skulpturaTilla Durieux, (European landscape architecture, 2005: 75) 

 

  
Slika 22: Preoblikovanje površja z organskimi oblikami, Arhitekturni bienale 2010 v Benetkah (Gibičar, 

2010) 

Slika 23: Preoblikovan teren, Customs plaza v Avstraliji (Richardson, 2008: 295) 

 

Večinoma pa tratne površine niso vsakdanji primeri preoblikovanja površja, saj so s tem 

povezani stroški vzdrţevanja, ki so pri takih oblikah ureditev lahko zelo visoki. Tratne 

površine pri nas so oblikovane tako, da je površina rahlo valovita, vendar tako neţno, da je 

košnja še vedno mogoča. 

Večinoma pa oblikujemo ravna pobočja, ki imajo rahel naklon. Ta naklon ima večinoma 

funkcionalno funkcijo odvodnjavanja vode. Na trati, ki poloţno pada od objekta, je 

odtekanje vode boljše in tako voda ne zateka v temelje objekta. Za oblikovanje takega 

blagega pobočja z naklonom do 3%, uporabimo podoben način kot za izravnavanje 

vodoravnih površin. Kjer se zahteva natanko določen naklon in povsem ravna površina, je 

potrebno določiti višinske točke in se ravnati po njih. 

Pri strmih pobočjih, katerih naklon je večji, uredimo terase, saj jih laţje negujemo, poleg 

tega pa preprečimo izpiranje zemlje s pobočja in erozijo. 
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Slika 24: Terasato oblikovano pobočje (Guns & Roses, 2008) 

Slika 25: Garden of Violence in Murten (Weilcher, 2005:109) 

4.3.4 Končna priprava zemljišča 

Zravnani površini dodamo zgornji rastni sloj: 50% kremenčeve mivke, 35% njivske ali 

travniške zemlje in 15% komposta ali šote, ter tako pripravimo površino za setev, sajenje 

ali polaganje ruše (Kravanja, 2006). Zemljo dobro premešamo s frezami. Površje zopet 

utrdimo s teptanjem ali valjanjem, dokler ni zemljišče dobro utrjeno. S tem še zadnjič 

odpravimo morebitna mehka mesta, ki bi se lahko kasneje posedala. V Enciklopediji 

Vrtnarjenja (1996) je priporočeno, da pripravljeno zemljišče 3 do 4 tedne miruje, da 

vzkalijo plevelna semena. Vse vznikle plevele moramo skrbno odstraniti. Po dveh ali treh 

dneh, ko pleveli odmrejo, na fino pograbimo vrhnjo plast. Nekaj dni pred setvijo ali 

polaganjem ruše na površje potresemo gnojilo, ki mora vsebovati tri osnovna hranila: dušik 

(N), fosfor (P) in kalij (K). Zemljišču, ki dolgo let ni bilo gnojeno, lahko primanjkuje vseh 

treh. Granulati in mikrogranulati vsebujejo vsa tri potrebna gnojila, ki jih vdelajmo v tla. 

Tla naj pred polaganjem ruše in sejanjem nekaj dni mirujejo. 

4.4  SETEV IN SAJENJE TRATE 

Trato lahko zasejemo ali posadimo na več načinov. Najenostavnejši in najcenejši je sejanje 

trave, vendar traja tudi eno leto, preden smemo trato močneje obremeniti. Draţji način je 

polaganje travne ruše, kjer je vidni učinek takojšen, trata pa je uporabna ţe v dveh do treh 

mesecih. Poznamo tudi način vegetativnega razmnoţevanja, vendar pa je to bolj v rabi v 

subtropskih in tropskih območjih. 

4.4.1 Setev trave 

Travno seme je najbolje sejati v toplih in vlaţnih razmerah, v katerih hitro vzkali in se 

prime. Najbolj primerna je zgodnja jesen oz. konec poletja. Šiftar (1969) jesensko setev 

odsvetuje, saj mlade rastline pozimi zlahka propadejo. Primeren čas za sejanje trave naj bi 

bil tudi spomladi, vendar so tedaj tla hladnejša, pa tudi konkurenca plevelov je večja. Tudi 

poleti so setve uspešne, vendar moramo zagotoviti dovolj vlage.  

Količina semena je odvisna od ţelene višine trate oz. od višine košnje. Niţja bo rez, večje 

količine semena moramo sejati, in obratno (Šiftar, 1969). Beckett (1995) priporoča, da 

moramo povprečno posejati na 1m
2
 površine najmanj 20 g semena trav, če sejemo 

kvaliteno travno mešanico, ki vsebuje izbrane tratne vrste. Nekateri priporočajo količino 
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od 30 do 60 g semena na m
2
, na revni in bolj plevelasti zemlji pa tudi do 90 g (Beckett, 

1995), medtem ko Korošec (1997) priporoča manjše količine od 10 do največ 20 g, tudi za 

golf in teniška igrišča. Nekateri ameriški avtorji priporočajo za golf igrišča celo 10 dag na 

m
2 

(Šiftar, 1969).
 
Količina travnega semena pa je odvisna tudi od mešanice ali vrste. 

Priporočene količine semena so prikazane v preglednici. Če posejemo premalo semena 

imajo kaleči pleveli več prostora in laţje tekmujejo s travo. Trata se bo tako razrasla 

pozneje. Če posejemo preveč semena, pa se lahko zgodi, da nastanejo teţave zaradi 

utesnjenosti mladih rastlin. Zaradi zmanjšanega kroţenja zraka se zrak med rastlinami ne 

izmenjuje, nastane toplo-vlaţna mikroklima, ki pospešuje razvoj škodljivih gliv, plesni in 

drugih bolezni sejancev. 

Preglednica 27: Količina semena za travne mešanice in posamezne vrste (Enckl. Vrtnarjenja, 1996: 284) 

MEŠANICA KOLIČINA (g/m
2
) 

Bilnice in šopulje (Festuca in Agrostis) 25-30 

Lolium perenne in druge vrste 35-40 

Mešanice s cvetlicami 2,5-5 

VRSTA  

Agrostis sp. (šopulje) 8-10 

Cynodon dactylon (prstasti pesjak) 5-8 

Festuca rubra var. rubra (rdeča bilnica) 15-25 

Lolium perenne (trpeţna ljulka) 20-40 

Poa pratensis (travniška latovka) 10-15 

 

Seme lahko sejemo ročno ali s sejalnico. Pri večjih površinah pa setev najbolje opravimo s 

stroji za setev travnih semen. Pri ročni setvi in setvi s sejalnico je najbolje polovico semen 

posejati podolgem, polovico počez, tako da se seme enakomerno razporedi. Pri mešanici 

semen moramo semena pred setvijo temeljito premešati, da ne pride do neenakomerne 

razporeditve. Po setvi površino narahlo pograbimo in zvaljamo, semen ni potrebno 

zagrebsti, če lahko zagotovimo, da bo seme ves čas kalitve vlaţno. Najbolje je, da vso 

površino zastremo. (Šiftar,1969) priporoča, da površino pokrijemo s sesekljano slamo. Na 

pobočjih, kjer nastopa erozija, je zaščita neogibna. Slama ustvari ugodne pogoje za kalitev 

in seme varuje pred ptiči. Nekatera semena so obdelana z nestrupenimi snovmi, ki ptiče 

odvračajo, vendar učinek ni popoln. Posejano površino zavarujemo z vejami ali jo 

zaščitimo z mreţo. Za zaščito lahko uporabimo tudi črno folijo, vendar moramo biti 

pazljivi in jo pravočasno odstraniti, sicer lahko setev propade.  

Seme največkrat zagrebemo 0,5-1,5cm globoko, nakar površino povaljamo z lahkim 

valjarjem. S posebnim jeţastim valjarjem lahko seme hkrati  zagrebemo in valjamo (Šiftar, 

1969).  

Semena trav vzkalijo v tednu ali dveh, odvisno od travne vrste, zračne temperature in 

vlage. Šiftar (1969) opisuje, da pred travami vzkalijo pleveli, ki jih na manjših površinah 

skušamo mehanično odstraniti. Na večjih površinah je to teţje izvedljivo, zato si 

pomagamo s kemičnimi sredstvi. Uporabimo totalne kontaktne herbicide, če smo seme 

zagrebli, za širokolistne plevele uporabimo reglon, za travne plevele pa gramaksone. Ko se 

pojavijo klice trav, ne smemo več škropiti. Dokler so pod zemljo, jih herbicidi ne 

poškodujejo, ker se v stiku z zemljo takoj razgradijo. 
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V suhem vremenu  zemljišče redno zalivamo, ker je mlada trava zelo občutljiva na sušo.  

Šiftar (1969) opozarja, da je nadvse pomembno opravilo za nadaljni ravoj mlade trate prva 

košnja. Prvič kosimo nekoliko višje, kot bomo kosili kasneje.  Kjer prevladujejo ljulke, 

kosimo pri višini 4-5 cm. Travniško latovko in rdečo bilnico pa šele, ko doseţeta 6 do 7 

cm. V Enciklopediji vrtnarjenja (1996) je priporočena višina prve košnje 2,5 cm. Za prvo 

košnjo uporabimo rotacijsko kosilnico, saj bi kosilnica z vretenom raztrgala mlade, neţne 

liste.  Hoja mlado trato posebno hitro poškoduje, zato v polni rastni dobi hodimo pa njej 

čim manj. 

4.4.2 Polaganje trate - travne ruše 

Setev ni edina metoda ozelenjevanja. Travna ruša omogoča hitro ozelenitev površin in je v 

primerjavi s klasično setvijo odpornejša proti plevelom, suši, ipd. Travni tepihi so 

namenjeni hitri ozelenitvi vrta, parkov, grobov, nogometnih igrišč, okolice spomenikov ter 

ostalih objektov. Izredno dobro se obnesejo na strmih pobočjih.  Na strminah deţ seme 

izpere in ostane bolj ali manj gola površina. Pri polaganju travnih tepihov na tovrstnih 

reliefih do teh teţav ne pride, ker so plošče preteţke, da bi jih deţ izpral. Tudi koreninski 

sistem začne enako hitro rasti kot na ravnini in se brez teţav dobro sprime s pripravljeno 

podlago. Dolgotrajno deţevje ne škoduje, prej koristi, saj po polaganju travni tepihi 

potrebujejo veliko vlage za ukoreninjenje. 

Kravanja (1969) opisuje začetke izdelave travne ruše. Z gojenjem in izdelavo travne ruše 

so se začeli najprej ukvarjati v ZDA, ko sta Steve Ekholm in Ast Ryan konstruirala stroj, ki 

spodrezuje rušo. Kasneje se je to znanje preselilo na evropska tla. Prva sta to metodo 

vpeljala švicarja Otto Richei in Hans Hirsch. Prvič pa je bila uporabljena pri urejanju 

razstavnih prostorov za svetovno razstavo l. 1957 v Bruslju. Razcvet gojenja travne ruše v 

ZDA se je začel kot odgovor na povečane potrebe po hitri pokritosti s kakovostno travo. 

Sprva na športnih igriščih, kasneje pa tudi v okolici individualnih in večdruţinskih bivalnih 

objektov, zaradi povečane rasti gradenj. Prve travne ruše so izrezovali na pašnikih. Zaradi 

povečanega povpraševanja po kakovostni travni ruši v novo urejenih okolicah objektov, 

vrtovih in športnih zemljiščih so ţe kmalu začeli sejati izbrane vrste trave s sortami 

izbranih selekcij. Zatravitev s travnimi rušniki pa postajaja vse bolj priljubljen način 

ozelenjevanja tudi v Sloveniji. 

Sama pridelava travne ruše zahteva primerno površino, stalni vir čiste vode in primerno 

mehanizacijo. Da lahko pridelamo travno rušo za izrez travnih tepihov, moramo najprej 

ustrezno pripraviti podlago. Primerno pripravljeno podlago posejemo. Seme tako vzgojene 

travne ruše je skupek različnih posameznih sort kvalitetnih travnih semen. V Nemčiji 

uporabljajo mešanico, ki je navedena v preglednici. Gostota setve mora biti neprimerno 

večjo kot pri direktni setvi.  Medtem ko se pri direktni setvi rabi od 25 do 30.000 zrn/m
2
, 

mora biti pri travnih zvitkih ta količina nekajkrat večja (Kravanja,1969). 

Preglednica 28: Mešanica semen za travno rušo (Kravanja, 1969: 96) 

Vrsta Deleţ Količina 

Poa pratensis `Merion` 30 % Podatkov o gostoti setve 

v dostopnih virih ni bilo. Festuca rubra commutata `Goldfrood` 25 % 

Festuca rubra commutata `Highlight` 25 % 

Festuca rubra eurubra `Oase` 15 % 

Agrostis tenuis `Holflor` 5 % 
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Sledi gnojenje skladno z zahtevami strukture zemlje in mešanice travnih semen ter ostalo 

vzdrţevanje z ustrezno strojno opremo. Od setve do izreza travnih tepihov sta potrebni dve 

leti. V tem času nastane ustrezna gostota travnih bilk in dovolj močno razraščen koreninski 

sistem, ki preprečuje razpadanje travnih tepihov pri odrezu, transportu in končnem 

polaganju. V rastni sezoni je še pomembna dnevna košnja, po potrebi zalivanje, gnojenje in 

zračenje. Samo na ta način se doseţe ţeleno gostoto travne površine in minimalno 

prisotnost plevelov.  

Kravanja (1969) razlaga, da je ruša na voljo v zaplatah različnih dimenzij in oblik. Najbolj 

pogoste so širine 30 do 45 cm, dolţina od 30 cm do 1m ali tudi več, debelina 2 do 3 cm. Ta 

debelina se je izkazala za najprimernejšo, saj se debelejši zvitki počasneje vraščajo v tla, 

ker imajo korenine v prineseni plasti dovolj prostora in ne segajo po hranilih v globje 

horizonte.  

Rušo lahko polagamo skoraj ob vsakem času med letom, razen v daljših obdobjih skrajnih 

temperatur. Preden začnemo polagati travne zvitke, morajo biti tla tako natančno 

pripravljena kot za setev. Polagamo jih na vlaţna, vendar ne mokra tla, tako vzpodbudimo 

hitro ukoreninjanje. Najugodneje je polagati zvitke takoj, ko so dostavljeni na kraj rabe. 

Vmesno skladiščenje je sicer moţno, ni pa ugodno. Skladiščene zvitke je treba vlaţiti, da 

ruša ne porumeni. Zvitke polagamo zamaknjeno, kot zidake pri opečnem zidu. Vrste ne 

sklenemo z majhnim kosom ruše ob robu, saj je manjši kos bolj občutljiv  za poškodbe in 

izsuševanje. Bolje, da poleţimo cel kos ruše na rob in z manjšim kosom izpolnimo 

praznino pred njim. Nekateri proizvajalci priporočajo polaganje zvitkov z vmesnimi 

fugami, drugi pa tako da se zvitki za 2,5 cm prekrivajo. To je odvisno od tega, na kakšni 

podlagi je bila travna ruša vzgojena.   

Po polaganju je treba rušo povaljati z valjarjem, na manjših površinah pa rušo potlačimo z 

deskami ali grabljami. Tako odstranimo zračne ţepe med rušo in tlemi. V vlaţnih dneh ne 

valjamo, dokler se rušne zaplate ne ukoreninijo in ne sprimejo. S presejano prstjo 

pokrijemo ali zapolnimo špranje med zvitki, da spodbudimo širjenje korenin. Rušo 

temeljito zalivamo, da se ne izsuši, saj se lahko zvitki v vročem in suhem vremenu skrčijo 

in nastanejo špranje. 

Breţine so primer, kjer je ozelenjevanje veliko laţje s travnimi zvitki kot pa z navadno 

setvijo. Na strminah imamo velikokrat teţave z erozijo, saj deţ izpira zemljo in seme. V 

primeru večjih nagibov breţin moramo veliko poudarka posvečati zavarovanju pred slabo 

stabilnostjo, nevarnostjo erozije in poškodbami površinskih vod. Pred polaganjem ruše je 

priporočljivo površino pognojiti. Na zelo strmih breţinah je travne zvitke potrebno 

pritrditi.  

Športne trate zaradi potrebe po čim prejšnji uporabi ozelenimo s travno rušo. Podlaga pri 

športnih tratah mora biti dobro prepustna, zato je potrebno poskrbeti za dobro drenaţo. 

Vrhnja plast ţivice naj ne bo debelejša od 5 cm. Tla pred polaganjem ruše pognojimo in jih 

dobro namočimo, da preprečimo sušenje ruše. 

Preglednica 29: Mešanica semen za travno rušo za športne trate (Kravanja, 1969: 98) 

Vrsta  Deleţ Količina 

Poa pratensis  60 % 25 g/m
2
 

Festuca rubra  20 % 

Agrostis tenuis  20 % 
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Ozelenjevanje streh opisuje Golob-Klančič (2009). V zadnjih časih se je zanimanje za 

gradnjo ozelenjenih streh, predvsem pri izgradnji in obnovi turističnih objektov, indi-

vidualnih, večstanovanjskih in poslovnih objektov, šol, bolnišnic in drugih javnih objektov, 

zelo povečalo. Ozelenjene strehe dvigajo raven kakovosti bivanja in tudi povečujejo 

vrednost nepremičnine. Travna ruša je zaradi takojšnjega vizualnega učinka in enostavne 

metode polaganja zelo primerna pri ozelenjevanju streh in strešnih vrtov. Vzdrţevanje take 

površine pa je lahko zelo zahtevno. Za ozelenitev strehe s travno rušo se odločimo v 

klimatskih razmerah, ki so naravno naklonjene rasti trave.  Travne površine na strehi si 

mirno lahko privoščijo v severni Evropi, brez velikih vzdrţevalnih del. Ob setvi ali 

polaganju travne ruše iz nizko rastočih trav in travam podobnih rastlin ni potrebna niti 

košnja. Takšna ozelenitev je lahko čisto ekstenzivna, prepuščena bolj ali manj naravi sami. 

V Sloveniji je za travne površine na strehi ţe manj ugodna klima. Tu je tudi v celinskih 

predelih travo treba zalivati, vsaj v sušnih obdobjih leta, kar pa ni več tako preprosto in 

takšna ozelenitev se ne more več smatrati kot ekstenzivna. Trata na strehi v primorski 

klimi pa je ţe pravi luksuz.  

4.4.3 Vegetativno razmnoţevanje trate 

V krajih s suhim podnebjem je včasih teţko napraviti lepo trato. V takšnih primerih je 

najbolje poskusiti s travami za toplo rastno območje, ki dobro prenašajo izjemne razmere 

in se hitro razraščajo. Druga moţnost so trave hladne rastne dobe (Agrosits stolonifera), ki 

odganjajo močna podzemna in nadzemna stebla. Setev teh trav ni preveč uspešna, lahko pa 

jih vzgojimo iz različnih vegetativnih organov - z različnimi potaknjenci. V Vrtnarskem 

priročniku (2002) je opisano vegetativno razmnoţevanje trav. Najboljši čas za vzgojo trate 

z vegetativnim razmnoţevanjem je pozna pomlad ali zgodnje poletje. Tla pripravimo 

enako kot za sejanje. Šope trave posadimo 15 do 30 cm narazen in jih razporedimo po vsej 

površini. Prekrijemo jih s tanko plastjo prsti in obilno zalijemo. Novi poganjki se bodo 

razvili na vse strani in se bodo kmalu prepletli v strnjeno rušo.  

Kadar vzgajamo trato iz stolonov ali rizomov (korenike), jih moramo enakomerno 

razporediti po vsej površini, pokriti s tanko plastjo prsti, povaljati in obilno zalivati. Pri 

obeh načinih naj bi se trave v nekaj mesecih zakoreninile in zgostile v mehko in 

enakomerno gosto trato. Kljub temu pa te trate ne bodo nikoli podobne tratam v hladnejših 

predelih. So pa zato zelo trpeţne, uporabne in niso tako zahtevne za vzdrţevanje.  

4.5 VZDRŢEVANJE TRATE 

Urejanje zelenic je velikega pomena, saj je samo skrbno vzdrţevana trata zdrava in lepa in 

sluţi svojemu namenu. Njihova oskrba je neogibno potrebna, saj se zelenice pojavljajo v 

večini javnih zelenih površin. Zanemarjenost zelenic je takoj opazna, popravljanje tega 

stanja pa zahteva velike stroške in napore za vidne izboljšave. Vzdrţevanje zahteva redno 

košenje in zalivanje, letno vzdrţevanje pa vključuje še druga opravila: gnojenje, peskanje, 

zračenje, zatiranje plevelov, bolezni in škodljivcev. Glavno breme tega dela nosijo 

komunalne sluţbe, uprave športnih objektov, kampingov ipd. Sredstev za vzdrţevanje je 

večinoma bistveno premalo. Vzdrţevanje oz. oskrbovanje pa je odvisno od tega, čemu bo 

trata namenjena. Za športni stadion je potrebna cela vrsta ukrepov, medtem ko ti v parku 

niso potrebi, prav tako je za vzdrţevanje zahtevna vizualna oz. okrasna trata. Lepe, 
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vzdrţevane tratne površine dajejo vtis urejenega mesta ali športnega prostora, čemur se 

pripisuje vedno večji pomen.  

 

         
Slika 26: Ozelenjene, strme stene športne dvorane v parku Bercy zahtevajo izjemno visoke stroške 

vzdrţevanja (Simonič in Dobrilovič, 2005: 48) 

Slika 27: Ekstenzivno ozelenjena breţina z veliko manjšimi stroški vzdrţevanja, Redding  ZDA (Richardson, 

2009: 179) 

4.5.1 Košnja 

Košnja je bistveno opravilo, ki spreminja travni del v trato. Z redno košnjo oblikujemo 

gosto in zdravo travno rušo.  Košnja pri travi spodbujaja razvoj poganjkov in s tem 

gostejšo, pritlehno rast, hkrati pa preprečuje razvoj plevela. Pogosta košnja je potrebna v 

toplih in vlaţnih razmerah (zgodaj in pozno poleti). V sušnih obdobjih kosimo redkeje ali 

kosilnico nastavimo višje. Košnjo odloţimo tudi, če je zelo vlaţno ali če zmrzuje. 

Pogostost in višina košnje sta odvisni od tipa gojene trave, od namena uporabe in od 

klimatskih razmer.  

Beckett (1995) pravi, da splošno velja, da travo lahko striţemo tem niţe, čim drobnejša je. 

Občasna in obenem premočna košnja trato izčrpava, saj se bo trava po vsaki košnji skušala 

obrasti, posledično pa se njena kakovost slabša.  Če trava zraste preveč visoko in jo potem 

močno pristriţemo, je nova rast trave groba in bledična, zaradi takega načina košnje se 

travna preproga tudi razredči, v presledkih pa se naselijo pleveli. Kositi moramo vsakokrat, 

preden travni list doseţe dvojno višino optimalnega reza. Npr. 2 cm visoka trata naj pred 

naslednjo košnjo ne zraste preko 3,5 cm, idealno pa le do višine 2,5 do 3 cm (Beckett, 

1995).  

Preglednica 30: Pogostost in višina košnje (Enciklopedija Vrtnarjenja, 1996; Kravanja, 2006) 

Letni čas Trata Pogostost košnje Višina košnje 

Zima Zelo kakovostne po potrebi 1-2 cm 

Uporabne po potrebi 3-4 cm 

Športne/vzdrţljive trate po potrebi 3 cm 

Trate v krajini po potrebi do 10 cm 

Pomlad/jesen Zelo kakovostne 1-2x na teden 1cm, suši 5-8 cm 

Uporabne 1x na teden 2-3 cm, v suši 8 cm 

Športne/vzdrţljive 1-2x tedensko 1,5-2 cm 

Trate v krajini po potrebi do 10 cm 

Poletje Zelo kakovostne 3x na teden 0,5cm 

Uporabne 1x na teden 1-2 cm 

Športne/vzdrţljive  1-2x tedensko 1,5-2 cm 

Trate v krajini po potrebi do 10 cm 
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Višina košnje je opisana v Enciklopediji vrtnarjenja (1996). Zelo kakovostne trate (golf, 

okrasne) lahko kosimo zelo nizko (na 0,5cm), vendar jih moramo potem kositi zelo 

pogosto, saj le tako ohranimo njihov lepi videz. Uporabne trate pustimo zrasti nekoliko 

višje, saj ne prenesejo tako nizke košnje, zato pa so bolj odporne proti teptanju in trganju. 

Na površinah, ki se uporabljajo za igre z ţogo (kriket, golf, nogomet, balinanje), kosimo 

vsakič v drugi smeri. S tem preprečimo, da bi trava rasla v določeno smer, saj to namreč 

vpliva na smer gibanja ţoge. 

V Vrtnarskem priročniku (2002) so opisani različni tipi kosilnic za košnjo trate. Za košnjo 

trat uporabljamo vretenaste in rotacijske kosilnice. Razlikujejo se po načinu striţenja. 

Vretenasta ali valjčna kosilnica  ima rezila nameščena na valju, ki se vrti vzporedno s 

tlemi, rezila pa odreţejo travo ob pritrjenem ravnem rezilu. Na zadnjem delu je valjar, ki se 

vrti po tleh in poganja valj z rezili.  Vretenasta kosilnica z valjem pušča po košnji gladko, 

zares najfinejšo površino. Za seboj pušča vidne pasove, ki so tem izrazitejši čim teţji je 

valjar. Takšna kosilnica je najboljša izbira za vzdrţevanje zelo kakovostnih in neţni trat. Z 

njo kosimo le, ko je trava suha in so tla primerno trdna. Rotacijska kosilnica je primernejša 

za košnjo uporabnih trat. So priročnejše, vednar z njimi ni mogoče kositi v lepo vidnih 

pasovih. Kosilnica ima izmenljiva rezila, ki se vrtijo v vodoravni smeri in ne morejo rezati 

nizko nad tlemi. Zato je s to kosilnico skoraj nemogoče do finega postriči neravne dele 

trate. Kosilnice na zračni blazini lebdijo nad tlemi in imajo plastična rezila, ki se vrtijo 

vodoravno in odreţejo travo kot s koso. Idealne  so za košenje na manjših tratah in na 

teţavnejših predelih, kakršni so obrobja poti in pod povešenimi vejami dreves ali večjimi 

zelnatimi rastlinami.  Na teţje dostopnih predelih in za odstranjevanje visokih rastlin so 

idealne kosilnice z najlonsko nitjo. Za košnjo okrog dreves in grmov pa niso primerne, saj 

nitke udarjajo po deblu in lahko poškodujejo kambij. Te kosilnice imajo gibko rezilno nit 

iz najlona, ki se vrti z veliko hitrostjo. 

Najbolj pogost način košnje je v nepretrganih vzporednih pasovih navdzol in navzgor ali 

poprek trate. Najprej pokosimo širok trak na vsaki strani trate, kjer bomo obračali. Nato 

kosimo v obe smeri v ravnih trakovih, ki se nekoliko prekrivajo, da je pokošena res vsa 

površina. 

 

      
Slika 28: Vizualni učinek, ki ga dobimo s košnjo trave v različnih smereh  (Dakota lanscaping, 2010) 

Slika 29: Oblikovanje travnate površine - okolica muzeja moderne umetnosti Art Rio (Leon de la Barra, 

2006) 

Na zelo kakovostnih tratah, kjer mora biti površje res enakomerno, uporabimo kosilnico, ki 

zbira odkos. Odstranjevanje odkosa odvrača deţevnike in zmanjšuje širjenje enoletne 

latovke in nekaterih plevelov. S pobiranjem odkosa preprečujemo nastanek polsti in 

ohranjamo finejšo površino trate. Na uporabnih trata lahko pustimo tanko plast odkosa, saj 
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ga deţevniki predelajo in tako tlem vrnejo hranilne snovi. Večji del odkosa pograbimo in 

odstranimo, saj predebela plast lahko začne gniti in trato poškoduje.  

S košnjo trato tudi vizualno oblikujemo. Vseh območij trate ni potrebno kositi na enako 

višino. Različna višina košnje ustvari različno teksturo in vzorce, ki popestrijo videz trate. 

S takim načinom košnje lahko posameznim območjem določimo namen uporabe. V 

Enciklopediji vrtnarjenja (1996) so priporočene naslednje višine košnje. Območja za hojo 

in igro kosimo, npr. na višino 1 do 2,5cm. Tako košena trava je najodpornejša proti obrabi. 

Območja po drevjem lahko kosimo manj pogosto na višino 5 do 10 cm. Območja travinj z 

veliko cvetlicami kosimo na višino 10 ali več cm. Več primerov je predstavljenih v prilogi 

B. 

 

  
Slika 30: Vzorci v trati, ki jih doseţemo z različno višino košnje (Tapis Vert, 2010) 

Slika 31: Vizualno zanimiva,  s košnjo oblikovana travna površina  (Tapis Vert, 2010) 

 

   
Slika 32: Cvetoča trata v vrtu 

Slika 33: Pokošen prehod na cvetočem travniku v vrtu  Holywell Hall (National garden scheme, 2010) 

Oblikovanje travnih robov pomembno prispeva k videzu lepe, urejene tratne površine in 

celotne ureditve. V rastnem obdobju je treba robove redno striči s posebnimi škarjami ali s 

kosilnico z najlonsko nitjo. Vse odrezane dele je potrebno odstraniti, da se ne bi deli travne 

ruše ukoreninili na bliţnjih poteh ali gredicah. Enkrat na leto je potrebno robove prirezati, 

najbolje zgodaj spomladi, saj se s tem ohranja obliko trate, ki bo ostajala še naprej ostro 

ločena od drugih delov. 
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4.5.2 Namakanje 

Za rast večine vrst in sort trav, namenjenih trati, je stalna vlaga nujno potrebna, vendar pa 

voda v tleh ne sme zastajati. Kadar v naših rastnih razmerah ni dovolj padavin, moramo 

poskrbeti za zalivanje, namakanje.  

Odgovor na vprašanje, kdaj in koliko namakati, je bil vedno problematičen. Odvisen je od 

klimatskih razmer, teksture tal in vrste trav, ki tvorijo tratno površino. Matičič (1969) 

opisuje več načinov za določanje začetka namakanja: 

a) po zunanjih morfoloških spremembah na rastlinah, 

b) po oceni vlaţnosti tal, 

c) z merjenjem vlaţnosti tal, 

d) z ugotavljanjem evaporacije in evapotranspiracije. 

Trat, ki so bujne in dobro gnojene, ne namakamo, dokler se ne pokaţejo rahli znaki 

venenja. Simptom rahlega venenja trate je, da odtis stopinje ostane nekaj časa poleţan. 

Rjavi madeţi, ki se pojavijo pri pomanjkanju dušika, niso začetni znaki venenja, toda s 

samim namakanjem lahko tudi ta problem rešimo. 

Vlaţnost tal ocenimo glede na to, kakšnega videza je prst, kako lepljiva je, kakšna je njena 

plastičnost. Trata razvije korenine plitvo, 30 cm ali celo manj. Globina korenin rastlin pa je 

odločilna za določanje rezervoarja tal, iz katerega rastline črpajo vodo in ki ga moramo pri 

vsakem namakanju dopolnjevati.  

Bolj zanesljiv način ugotavljanja vlaţnosti in s tem časa, ko je treba pričeti z namakanjem, 

je s tenziometro. Predhodno moramo raziskati vodno-retencijske značilnosti tal.  

Merjenje evaporacije nam pomaga določiti, kolikšna je evapotranspiracija oz. porabljena 

voda. Tudi za ta postopek je potrebno predhodno določiti retencijske karakteristike vode.  

Obilnejše namakanje je v juliju in avgustu, ko je vročina običajno najhujša, padavin pa 

zelo malo. Pomembno pri namakanju je, da ne zalivamo večkrat z manjšimi količinami 

vode, ampak bolj poredko, pa tedaj bolj obilno – (kakor da bi simulirali nevihto). Tako 

zalijemo tudi globljo plast tal, 15 in več centimetrov globoko, in korenine se bodo razvile 

in razrasle v niţje talne plasti. Takšna trava je potem sama po sebi bolj odporna na sušo. 

Pogosto namakanje z manjšimi odmerki vode travo razvaja, da ta razvije plitek koreninski 

sistem, velika pa je tudi nevarnost za pojav glivičnih bolezni v stalno mokri travni ruši.  

Matičič (1969) dodaja, da je najprimernejši čas za namakanje zgodaj zjutraj, nikakor pa ni 

primerno namakati tekom sončnega dneva. Škodljivi vplivi dnevnega namakanja so izguba 

nitratov iz tal, izguba vode zaradi evaporacije, pojavijo se neţelena zelišča in trave v trati, 

tla so bolj dovzetna za teptanje, rastline ne razvijejo korenin v globino.  

Na trati, ki potrebuje redno zalivanje, je najbolje namestiti namakalni sistem. Namakalne 

naprave in namakanje predstavljajo enega od največjih stroškov oz. investicij pri 

vzdrţevanju trat. Zaradi pomanjkanja sredstev za vzdrţevanje zelenih površin moramo biti 

pozorni, da izberemo kar najbolj ekonomično rešitev, ki bo omogočala lepo in zdravo trato. 

Izbrati moramo tako namakalno napravo, ki bo imela dolgo ţivljenjsko dobo, ki bo 

podnevi čim manj opazna, ki ne bo potrebovala dosti ročnega dela, da bo omogočala 

pogosto namakanje in da ne bo predraga.  
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Matičič (1969) v svojem prispevku predstavlja različne sisteme za namakanje. Prenosni 

sistemi, pri katerih se cevi in razpršilci polagajo po površini in jih je skupaj s črpalnim 

agregatom moţno premeščati. Polstacionarni sistemi ima stacionarni črpalni agregat in 

glavni cevovod, ki sta vkopana. Na glavni cevovod se preko hidrantov priključujejo 

razvodne gumijaste cevi, ki dovajajo vodo do razpršilcev. Stacionarni oroševalni sistem 

ima cevi vkopane v zemlji, razpršilci, ki so nad zemljo, pa pri oroševanju pokrivajo celotno 

površino. Ti sistemi zahtevajo najmanj delovne sile, saj pokrivajo celotno namakalno 

površino, vendar pa so v primerjavi z ostalimi sistemi investicijski stroški zelo visoki. 

Kljub temu je relativno visoka investicija upravičena, saj so stroški  delovne sile, ki jo 

zahtevajo ostali sistemi, še višji. S stacionarnimi sistemi tudi najlaţje nadzorujemo 

količino in čas namakanja, ker se izognemo neenakomernemu namakanju površine ter 

najlaţje zagotovimo optimalno količino vode za namakanje.  

4.5.3 Gnojenje 

Tudi trave za krepko in zdravo rast potrebujejo hranila, zato jih redno gnojimo. S košnjo 

odstranjujemo travne liste, ki s fotosintezo proizvajajo potrebne snovi za rast. Stalno 

striţenje zato slabi travne rastline. V tleh je večinoma dovolj hranil, ki so potrebna za rast, 

večkrat pa dodajamo spojine štirih elementov: dušika (N), fosforja (P), kalija (K), in ţeleza 

(Fe). Najpogosteje je potrebno dodajati dušik, s tal ga namreč odnašamo z odkosom, hkrati 

pa je bistven za rast trave, ki jo s košnjo spodbujamo. Trava, ki ji primanjkuje dušika, je 

rumenozelena in slabotne rasti.  

Na leto večinoma zadostujeta dve gnojenji, v začetku poletja in zgodaj jeseni.  Hranila 

dodajamo trati v obliki organskih in mineralnih gnojil. Posebna gnojila za trato vsebujejo 

vsa potrebna hranila za rast, kot so dušikove, fosforne, kalijeve in ţelezove spojine. 

Njihovo razmerje se spreminja, kakor se v različnih letnih časih spreminjajo potrebe 

rastlin. Gnojila za spomladansko gnojenje vsebujejo več dušikovih spojin, ker morajo trave 

nadomestiti dušik, ki so ga izgubile čez zimo. V jesenskih gnojilih je več kalija, ki rastline 

okrepi za zimo. Nekaterim gnojilom za trato so dodani tudi herbicidi za uničevanje plevela. 

Natančna količina potrebnega gnojila je odvisna od tipa gojene trave, tipa tal, prepustnosti 

tal za vodo, količine vode, ki jo trata dobiva z namakanjem ali deţjem, in od 

odstranjevanja odkosa. Na teţkih glinenih tleh, ki vsebujejo veliko hranil in kjer je padavin 

ali vode od zalivanja malo, ni potrebno veliko gnojiti. Večje odmerke gnojila potrebujejo 

lahka peščena tla, ki jih dosti namakamo in kjer se zaradi izpiranja hranila hitro izgubljajo. 

Rastline vzamejo hranila iz razmeroma plitve gornje plasti 10 do 15 cm, kjer je tudi 

izpiranje največje. Predvsem kalij se hitro izpira v globino, zato mu je potrebno posvetiti 

podobno skrb kot dušiku. Zaloge fosforja in kalija morajo biti enake, kot jih zahtevajo 

najbolj intenzivne kmetijske kulture. Šiftar (1969) opisuje, da naj bi bilo v 100g zemlje več 

kot 40 mg P2O5 in več kot 50 mg K2O. Količine so lahko izredno velike, če gledamo nanje 

z očmi kmetovalca. Tako velike količine hranil se dodajajo samo, če je oskrba trate v vseh 

ozirih tako intenzivna. Prevelike količine fosforja in kalija v tleh, pri pomanjkanju dušika 

in vlage, pospešijo razvoj detelje in nekaterih plevelov, ki v trati niso zaţeleni.  Za večino 

trat je dovolj polovična količina hranil. 

Najpomembneje je, da uporabljamo gnojila enakomerno, da se izognemo spremenljivi 

rasti, poškodbam ali celo uničenju trave. Zaradi pretiranih odmerkov se lahko pokaţejo 

gole preslege. Najbolje je, da gnojenje opravimo s trosilnikom, saj je to laţje in bolj 
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natančno, kot pa če to delo opravljamo ročno. S trosilnikom vozimo po trati podobno kot s 

kosilnico, vendar ga moramo vsakokrat voditi natančno ob prejšnjem traku, da se trakova 

ne prekrivata. 

Preglednica 31: Potrebe po gnojilih (Leskošek, 1993, cit. po Korošec, 1997) 

Gnojilo Peščena tla Ilovnata tla 

Dušik (N) 25-30 g/m
2
 15-20 g/m

2
 

Fosfor (P) 3-5 g/m
2
 2-3 g/m

2
 

Kalij (K) 25-30 g/m
2
 5-15 g /m

2
 

 

Preglednica 32: Število gnojenj na leto (Kravanja, 2006) 

Vrsta trate Št.gnojenj na leto 

Vizualne 4-5x  

Športne 2-5x  

Uporabne 1x  

4.5.4 Letno vzdrţevanje 

Za ohranjanje lepe in zdrave trate so poleg zalivanja in košnje potrebna še druga opravila. 

Trata potrebuje redno celoletno vzdrţevanje, s katerim preprečujemo napade resnih bolezni 

in škodljivcev. Vzdrţevalni načrt obsega različna opravila: zračenje, gnojenje, peskanje, 

grabljenje, zatiranje plevelov, mahov, škodljivcev in bolezni, odstranjevanje listov in 

drugih odpadkov ipd.  

Zračenje travne ruše omogoča globoko rast korenin in pomaga, da se travna ruša dobro 

vraste in utrdi, zmanjšuje pa tudi zbitost tal. Zračenje tal opravimo ročno ali strojno z 

grabljenjem, prebadanjem, rezanjem in rahljanjem s posebnimi orodji ali stroji.Teh del se 

ne lotevamo v sušnih obdobjih, saj je tako obdelana trata še bolj občutljiva na sušo. 

Najprimernejši čas za zračenje trate je ponavadi jesen, zaradi toplega in vlaţnega vremena. 

Takrat si trata po obnovitvenih ukrepih najhitreje opomore.  

S peskanjem razrahljamo polst, omogočimo boljši dotok zraka, zapolnimo jamice, ki so 

ostale po rahljanju, in izravnamo površje. Peskanje opravimo takoj po jesenskih 

vzdrţevalnih delih. Za večino trat uporabimo mešanico iz šestih delov srednje drobne 

mivke, treh delov presejane prsti in enega dela šote ali šotnega nadomestka. Po grabljenju 

potrosimo mešanico v razmerju 1 kg/m
2
, če pa smo trato pograbili in obdelali z vilami, 

zvišamo odmerek za 3 kg/m
2
 (Enciklopedija vrtnarjenja, 1996). 

4.5.5 Obnavljanje trate 

Zaradi obrabe se na trati lahko pojavijo različne poškodbe. Nastanejo razne izbokline ali 

kotanje, razrašča se mah in plevel, včasih pa se pojavijo bolezni in škodljivci. Pri pojavu 

mahov, škodljivcev in bolezni je potrebno odkriti prave vzroke, nato pa jih na čim bolj 

naraven način odpraviti. Zanemarjeno trato s preslegami, mahom in plevelom je včasih 

mogoče obnoviti, če pa je močno zaplevljena in preraščena z mahom je staro travno rušo 

najbolje povsem odstraniti in poloţiti novo. 

Trata na bolj obremenjenih mestih postane obrabljena ali raztrgana. Manjše teţave, kot so 

izbokline, kotanje, ter poškodbe robov, se lahko enostavno odpravijo. Poškodovano zaplato 

izreţemo, ter nadomestimo s travno rušo iz enake travne mešanice ali jo zasejemo z enako 

semensko travno mešanico. Ob poškodovanih robovih izreţemo nekoliko večjo zaplato 

travne ruše, ter jo potisnemo s tratne površine toliko, da bo poškodovani del segal  čez rob. 
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Poškodovani del nato odstranimo, špranjo pa zakrpamo z novo rušo ali zasejemo s travnim 

semenom.  

Kotanje in grbine se čez nekaj časa pojavijo skoraj na vsaki tratni površini. Trava v 

kotanjah je ponavadi vedno preveč visoka, na grbinah pa kosilnica reţe preblizu površine 

tal in povzroča nastanek golih zaplat. Grbine in kotanje na manjših površinah je lahko 

odpraviti. Na dvignjenem ali ugreznjenem delu rušo navzkriţno zareţemo, odvihamo 

vogale in z dodajanjem ali odvzemanjem prsti izravnamo tla pod rušo. Kadar so grbaste 

večje površine trate, je včasih najbolje popolnoma odstraniti rušo z večjih delov trate in jo 

shraniti. Na območju nato poravnamo tla in preverimo naklon, potem pa kose ruše 

previdno poloţimo nazaj. 

4.6  UTRJENE TRATNE POVRŠINE 

4.6.1 Gruščnata trata  

Kravanja (2006) jo imenujo tudi povozna trata. To je urejena površina, ki nam lahko 

občasno sluţi za dovoz ali parkiranje. Za stalno uporabo pa take površine niso primerne. 

Bistvena plast gruščnate trate je rastni sloj, ki je sestavljen iz mešanice grušča in zemlje, v 

razmerju 20 do 50% prsti in ostalo grušč v dimenziji 32 do 45 mm. Rastni sloj je debel  12 

do 15 cm. Podlaga za rastni sloj mora biti prepustna za vodo.  Mešanico zemlje in grušča 

razprostremo na zravnano podlago in jo uvaljamo. Ko jo ustrezno stisnemo, sledi setev 

travne mešanice. Zatem površino posujemo z gramoznim drobirjem zrnavosti 22/32mm in 

z lahkim valjarjem uvaljamo. 

Preglednica 33: Travna mešanica za povozne trate (Kravanja, 2006) 

Vrsta/sorta Deleţ Količina skupaj 

Lolium perenne 30 % 15-20 g/m
2
 

Poa pratensis 30 % 

Festuca nigrescens 20 % 

Festuca rubra trychophylla 20 % 

4.6.2 Travne plošče/Travne rešetke 

Uporabljajo se za površine, ki niso redno izpostavljene obremenitvam s teţkim prometom. 

Uporabljajo se za ureditev površin, namenjenih parkiranju, dovozom, intervencijskim 

potem, utrjevanju breţin. Te površine so na videz kot trate, imajo ugodno klimo, saj se ne 

pregrevajo ter vpijajo večje količine padavin.  

Tratne plošče se polagajo na ustrezno pripravljeno podlago. Drenaţni tampon iz gramoza 

ali proda v višini 20 do 50 cm utrdimo (Salvaverde, 2001). Globina drenaţnega tampona je 

odvisna od pričakovane obremenitve. Na utrjeni tampon nasujemo 3 do 4 cm 

kremenčevega peska, dobro izravnamo in ga utrdimo. V podlago se dodajajo tudi glinasti 

in humusni delci. To so sestavine, ki onemogočajo hitro pronicanje vode in s tem 

omogočajo koreninjenje travnim vrstam z globjimi koreninami. Plošče se polagajo tesno 

druga ob drugo, v vdolbine pa se nasuje mešanica suhe prsti: 60 % mivke (kremenčev 

pesek), 30 % šote in 10 % prsti (Kravanja, 2006). Po setvi površino prekrijemo z 1 cm 

debelo plasjo prsti in redno zalivamo. Površino v fazi kalitve ne smemo obremenjevati z 

vozili. Vzdrţevanje je enako kot pri trati.  
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Slika 34: Travne rešetke (Salvaverde, 2001) 

Slika 35: Travne plošče (Lawn work examples, 2010) 

4.6.3 Tratni tlak  

Razrahljan tratni tlak lahko uporabimo kot popestritev včasih monotonih tlakovanih 

površin, pri ozelenjevanju dovoznih poti, parkirišč, pohodnih površin ipd. Za tako obliko 

tlaka uporabimo betonske tlakovce ali tlakovce iz naravnega kamna. Tlakovce 

razporedimo enakomerno po vsej površini, na podlago iz glinastega grušča. Kravanja 

(2006) priporoča, naj bodo razmiki med tlakovci pribliţno 4 do 5 cm. Različno oblikovane 

vmesne prostore zapolnimo z mešanico šote in grobega peska v razmerju 1:2 ter zasejemo 

s travno mešanico. Strgar (1988) opozarja, da je pri trati iz tlakovcev veliko odvisno od 

prsti. Pomebno je, da uporabljamo peščeno mešanico, ki jo korenine dobro prerastejo. 

Pomembno je tudi, da trave med letom dobro preskrbujemo z vodo. V zbiti zemlji je 

preskrbovanje z vodo slabo, koreninjenje pa ostane šibko in plitvo. Dobro in globoko 

prekoreninjenje nam zagotavljajo samo prepustna oz. globoka tla.  

Preglednica 34: Travna mešanica za travne rešetke in tratni tlak (Kravanja, 2006) 

Vrsta/sorta Deleţ Količina skupaj 

Poa pratensis 40 % 25g/m
2
 

Festuca nigrescens (rubra commutata) 30 %  

Festuca ovina ssp. duriuscula 15 % 

Festuca rubra ssp. rubra 15 % 

 

       
Slika 36: Tratni tlak, zunanja ureditev hiše v Kranju  

Slika 37: Tratni tlak, zunanja ureditev pred Judovkim muzejem v Berlinu (Richardson, 2009: 182) 
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4.7 NETRAVNE TRATE 

Za trate ponavadi najpogosteje zasejemo trave. Vendar pa tudi nekatere druge rastlinske 

vrste ustvarjajo gladke zelenice, ki so posebno uporabne v majhnih vrtovih, kjer zelo 

majhna površina zasejana s travo, ne bi imela pravega učinka. Nekatere izmed rastlin imajo 

lepo tkivo in oddajajo prijeten vonj, če jih pohodimo. Te rastline, drugače kot trave, ne 

prenesejo neprestanega teptanja, zato niso oz. so le redko primerna izbira za glavno trato, 

lahko pa jih uporabimo na delih, ki so predvsem okrasni. Take trate so primerne za 

notranje ali dvoriščne vrtove. Z njimi lahko ozelenimo prostor okoli vodometov, kipov, 

oblikujemo robove poti ali bivalnega prostora v vrtu in z njimi zakrijemo robove ter 

omehčamo toge, trde površine ali linije v odprtem prostoru.  

Nadomestki za trate pa se uporabljajo tudi v predelih, kjer klimatske in rastiščne razmere 

niso najbolj ugodne za uspevanje trate (pri nas so to območja severovzhodne in vzhodne, 

ter jugozahodne Slovenije).  

Preglednica 35: Nadomestki za trate (Marušič, 1969; Becket, 1995; Enciklopedija vrtnarjenja, 1996)  

Vrsta/sorta Opis 

Acaena microphylla  Je pritlehne blazinaste rasti. Listi so pernati, posamezni lističi nazobčani (Marušič, 

1969). 

 

Ajuga chamaepitys  

(rumeni skrečnik) 

Doma je v Sredozemlju. Cveti poleti, cvetovi so rumeno do rdečkaste barve. 

Močno se razrašča in je enoletnica, ki se sama obnavlja (Marušič, 1969). 

 

Chamaemelum nobile 

(kamilica) 

Razvija blazine ozkih pernatih listov in belih marjetičastih cvetov. Za zelenico je 

najboljša sorta »Treneague«, ki redkokdaj cveti in ne potrebuje nobene košnje ali 

striţenja. Listi kamilice oddajajo prijeten vonj, ko jih pri hoji obdrgnemo, ne 

prenašajo pa močnejšega teptanja. Kamilična trata se posebno obnese na majhnem 

prostoru s suho peščeno prstjo. Prst pripravimo kot za travo. Če je v njej ilovica, 

vmešamo v vrhnjo plast grobo mivko, povrh pa posujemo še 2,5cm debelo plast 

mivke. Rastline posadimo v razdaljah 25 do 30 cm in jih redno plevemo, dokler 

ne prerastejo druga v drugo (Becket, 1995). 

 

Dihondra repens Okrasna rastlina z majhnimi zelenimi listi srčaste oblike, premera 1 do 1.5 cm in 

majhnimi belimi cvetovi. Glede tal ni zahtevna in dobro uspeva tudi v senci. 

Poleti dobro prenaša sušo, občutljiva pa je na nizke temperature. Tla pripravimo 

enako kot za trato. Pred setvijo pognojimo z mineralnim gnojilom NPK 15- 15-15 

ali organskim gnojilom, med letom pa trikrat dognojujemo z dušikovimi gnojili. 

Dihondre zaradi njene nizke rasti ni potrebno kositi. (Semenarna Lj, 2009) 

 

V tratah juţnih krajev nastopa kot plevel (Marušič, 1969). Je zelo uporabna vrsta, 

saj je zelo odporna proti suši in zahteva malo oskrbe. Ni je potrebno kositi. Rada 

ima nekoliko bolj kisla tla.  

 

Hedera helix  

(bršljan) 

Zelo uporabna rastlina, ki je sicer plezalka, obenem pa odličen pokrivalec tal. 

Ustrezajo mu sončna in senčna rastišča (Marušič, 1969). 

 

Origanum V ta rod sodi sedem vrst, ki so doma v Sredozemlju. Listki so pri vseh ovalni, 

mali cvetki so v socvetjih roţnate ali vijolične barve poleti (Marušič, 1969). 

 

Sagina subulata Zelo je zelo uporabna trajnica. Zanimiva je še zlatolistna sorta ˊAureaˊ. Prenaša 

rahlo hojo in da zelo gosto rušo (Marušič, 1969). 

 

se nadaljuje 
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nadaljevanje 

Vrsta/sorta Opis 

Thymus serpyllum 

(timijan) 

To je skupno ime za mnogoštevilne oblike timijana npr. Thymnus dalmaticus, 

Thymus citridorus, in vrsta vrtnarskih oblik. Na prosto ga presadimo v maju in 

juniju. Razraste se v prijetno aromatično trato, ki jo moramo striči le enkrat letno 

po cvetenju. Zelo dobro prenaša sušo (Marušič, 1969).  

 

Trifolium repens L. 

(Holandska ali bela 

detelja) 

Primerna je za območja, kjer se prst v vrtu hitro izsuši ali pa če nimamo velikega 

interesa za zahtevno nego in vzdrţevanje travne trate. Z belo deteljo si lahko 

ustvarimo zelenico, ki ne porjavi niti v najbolj sušnem poletju, potem ko se je 

dobro vrastla. Za trato zadostuje 30g na kvadratni meter. Prvo leto košnja ni 

potrebna, pozneje pa kosimo enkrat ali dvakrat letno po cvetenju (Becket, 1995).  

Trata je zaradi deteljice lepša in gostejša (tudi v sušnih razmerah) in v njej je manj 

plevela. Simbiotske bakterije na koreninah deteljice oskrbujejo trato z dušikom, 

zato gnojenje ni potrebno. Trata z deteljico je bolj naravna in ekološka. 

(Semenarna Lj, 2009). 

 

 

      
Slika 38: Chamaemelum nobile (kamilica) (Florafield, 2010) 

Slika 39: Dihondra repens (Vrtlarstvo i ribolov, 2010) 

 

      
Slika 40: Thymus serpyllum (timijan) (Guinness, 2008) 

Slika 41: Hedera helix (bršljan) (Vrtnarija Rast, 2009) 

4.7.1 Mah 

Mah je ţe več kot 5000 let znan kot pomembna komponenta v japonskih vrtovih. V našem 

okolju pa je lahko zanimiva alternativa tradicionalni trati. Z njim lahko doseţemo podoben 

vizualen učinek kot s trato. Podobnosti so tudi v strukturi. Homogeno zeleno površino, 

tako pri mahu kot pri trati, sestavlja na tisoče samostojnih rastlinic, ki skupaj ustvarijo 

videz enotne ploskve. Mah je, za razliko od trate, veliko manj zahteven za vzdrţevanje, ter 

obenem tudi ekološko bolj sprejemljiv za okolje.  Primeren je za dele vrta, ki imajo manj 

ugodne rastiščne razmere za uspevanje trate, npr. zelo senčne ali zelo soncu izpostavljene 

lege. 
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Slika 42: Kombinacija mahu in tlaka (Traditional shade garden ideas, 2010) 

Slika 43: Mah kot nadomestek za trato  (Mountain moss, 2010) 

Slika 44: Mah uspeva tudi na soncu izpostavljenih rastiščih (Mountain moss, 2010) 

4.8  NARAVNA TRATA - TRAVNIK 

Redkokatera oblika v krajini je tako privlačna kot cvetoči travnik. Še pred nekaj desetletji 

smo lahko občudovali travnike, polne cvetlic, na podeţelju ali izven mest. Kmetijski razvoj 

in tehnološki napredek pa sta to obliko v krajini skoraj izkoreninila. Danes povečini 

cvetoče travnike lahko občudujemo le na površinah, ki so neprimerne za strojno 

obdelovanje, ali območjih, kjer se intenzivno kmetijstvo ni uveljavilo. Travnik, kot habitat, 

je poln raznovrstnih rastlin in ţivali, ki pa z povečevanjem kmetijske proizvodnje 

izgubljajo svoj ţivljenjski prostor.  

Ideja o travniku v vrtu je mnogim vabljiva in privlačna. So rastlinsko pestri in zato 

vizualno zanimivi in privlačni, hkrati pa privabljajo mnogo različnih ţuţelk, te pa mnoge 

ptice, sesalce in metulje. Vrtovi in parki so prostori, kjer lahko poskusimo vrniti cvetoče 

travnike v naše okolje in ohraniti naravne vrste. 

 

     
Slika 45: Raznovrstnost rastlin na travniku (Make meadows, not lawns, 2008) 

Slika 46: Metulji na travniku (Make meadows, not lawns, 2008) 

Slika 47: Ţuţelke na travniku (Make meadows, not lawns, 2008) 

Travniki najbolje uspevajo na odprtem prostoru, ob potokih ali ribnikih, ter na obrobju 

gozda. Najpomebnejši je prostor oz. zemlja, ki mora biti dobro prepustna in rahlo vlaţna.  

Lahko jih vzgojimo tam, kjer je bila prej trata ali na zapuščeni zemlji. Najbolj ustrezni so 

na prehodih med vrtom in krajino.  

 

http://mountainmoss.com/
http://mountainmoss.com/
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Slika 48: Naravni travnik v parku Riemer, München (European landscape architecture, 2005: 28) 

Slika 49: Travnik kot prehod med vrtom in krajino (The Garden house, 2010)  

 

Travnik lahko predstavlja alternativo tratnim površinam. Greenlee (2009) razlaga, da trate 

sestavljajo travne vrste ali sorte, ki so prilagojene na pogosto košnjo in mehanske 

obremenitve. Popolna trata, kjer se naravne avtohtone vrste izkoreninijo, zahteva veliko 

truda pri vzgoji in vzdrţevanju, pri tem pa tudi ogromno stroškov in kemikalij, ki 

posledično onesnaţujejo okolje. Malo je območij, kjer so pogoji idealni za rast trate. Redno 

namakanje v sušnih obdobjih, stalna košnja, gnojenje in zatiranje raznih plevelnih vrst s 

škodljivimi herbicidi skušajo ustvariti idealne pogoje za rast kakovostne trate. Naravne 

travne vrste so prilagojene na rastne razmere (klimatske pogoje, tip tal), zato njihovo 

vzdrţevanje ni zahtevno in je ekološko veliko bolj sprejemljivo. Travniki ne potrebujejo 

pogoste košnje, namakanje ni potrebno, prav tako se izognemo gnojenju ter zatiranju 

plevelnih vrst, saj so te sestavni del travnika. 

Travniki za hojo in igro niso tako uporabni kot trate, vendar so vizualno privlačnejši in tudi 

manj zahtevni za vzdrţevanje. Travnik lahko vzgojimo na ţe obstoječi trati ali ga posejemo 

na novo.  

4.8.1 Sprememba trate v cvetoči travnik   

Prostor, ki bo namenjen travniku, se bo kosil redkeje. Trata bo postala bolj naravnega 

videza ţe, če jo bomo kosili bolj visoko, 5 cm ali višje, saj bo omogočeno cvetenje 

marjeticam, detelji in jetičniku. Bennet (1998) pravi, da so idealni pogoji za razvoj 

travniških rastlin tam, kjer je zemlja slabše rodovitna. Kjer je trata neenakomerna in 

plevelasta, je rodovitnost slaba. Kjer pa je trata zelena in bujna je rodovitnost visoka in jo 

bo potrebno zmanjšati z odstranitvijo ruše in vrhnje plasti zemlje. Večina trat vsebuje visok 

deleţ ljulke, ker je zelo odporna proti obremenitvam. Deluje pa zatiralno na ostale vrste, 

zato jo moramo v določeni meri izkoreniniti. Najboljši travnik predstavlja ravnoteţje med 

različnimi vrstami cvetlic in travami, zato se ne smemo nagibati k temu, da bi izkoreninili 

vse trave. Uporabimo ustrezne mešanice, kjer je pribliţno 80 % trav ter 20 % cvetlic 

(Bennet, 1998).  

Bennet (1998) opisuje setev semen v obstoječo trato. Delo opravimo jeseni. To velja za 

trate, ki so revne in neenakomernega videza. Najprej je potrebno prečesati rušo in z nje 

odstraniti odmrlo travo, kamenje in listje. Trato pokosimo kot ponavadi, nato pa še enkrat 

pograbimo, da se vrhnji sloj zemlje premeša. Območje se nato zalije in poseje s travniško 
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mešanico (4g na m2). Pustimo mirovati do spomladi. Ko je trava višja od 10 cm, jo 

pokosimo na višino 5 do 10 cm, najbolje z rotacijsko kosilnico. Za košnjo visoke trave pa 

je najbolje uporabiti koso ali škarje, če gre za manjše območje. Prvo sezono se kosi vsakič, 

ko je trava višja od 10 cm, kar omogoči razvoj cvetlicam in neomejeno širjenje semen. V 

naslednjih sezonah tako pogoste košnje niso potrebne, kosimo lahko le dvakrat letno. 

Bennet (1998) nadaljuje opis s sajenjem v obstoječo trato. Tudi to je primerno v zgodnji 

jeseni. Cvetlice, vzgojene v lončkih, imajo ţe dobro razvit koreninski sistem, kar pomeni, 

da se lahko dobro upirajo invaziji ljulke. Poleg tega je prednost v tem da lahko sami 

izberemo vrste, ki jih ţelimo imeti na travniku. Površina, kjer bomo sadili, se najprej 

pokosi in dobro zalije. Na mestu, kjer se bodo cvetlice sadile, je potrebno odstraniti plevel, 

da ne bi oviral rastline pri nadaljnem razvoju. Cvetlice sadimo v skupinah, da doseţemo 

naraven videz. Sadilna razdalja je nekje od 20 do 30 cm. Prvo sezono kosimo kot običajno. 

4.8.2 Setev na novo 

Bennet (1998) svetuje, da mora biti površina, kjer bomo zasejali nov travnik, pripravljena 

kot za navadno trato. Zemljo je potrebno prekopati, odstraniti plevel in večje kamne, nato 

pa dodati fino zemljo. Zemlja se pregrabi in dobro zalije. Določimo površino in izberemo 

primerno mešanico glede na tip zemlje. Lahko pa uporabimo standardno mešanico 20 % 

cvetlic in 80 % trav. Semena se zmešajo z mivko za laţjo setev. Po setvi se zemlja rahlo 

potlači, da se seme dobro sprime s prstjo. Površina se nato prekrije z rastlinsko mreţo, da 

se pticam onemogoči dostop do semen in prepreči hoja po zemljišču. Prvo sezono se kosi 

kot pri ostalih dveh metodah.  

4.8.3 Sestava cvetočega travnika 

Pri pregledovanju virov sem ugotovila, da je izbor cvetočih rastlin, primernih za cvetoči 

travnik, zelo velik. Različni avtorji imajo različne predloge cvetličnih mešanic. Pri izboru 

je najbolje upoštevati avtohtone vrste, ki najbolje uspevajo v določenem okolju. Opisala  

sem tiste vrste, ki so največkrat omenjene, oz. so za naš prostor najbolj primerne.  

Pomladne travniške cvetlice: Bellis perennis, Primula veris, Saxifraga granulata, Rumex 

acetosa, Sanguisorbia minor, Veronica chamaedrys, Ranunculus bulbosus 

Poletne travniške cvetlice: Trifolium pratense, Geranium pratense, Leucanthemum 

vulgare, Centaurea nigra, Centuarea scabiosa, Lotus corniculatus, Achillea millefolium, 

Rhinanthus minor 
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Preglednica 36: Sestava travne mešanice za cvetoče travnike (Bennet, 1998; Kravanja, 2006; Lippert, 1988; 

Krese, 2003; Frajmar, 2006) 

 Vrsta Opis 

Trave 

80 % 

Agrostis tenuis 

(lasasta šopulja) 

Je trpeţna nizka trava s kratkimi podzemnimi rizomi, ki ji 

omogočajo gosto, blazinasto razrast.  

Rastišče: Značilno je, da se dobro prilagaja podnebnim razmeram 

in tlem. 

Briza media 

(navadna migalica) 

Poţene šop 20 do 50 cm visokih pokončnih stebel, na katerih so 

ozki, le nekaj mm široki listi. Socvetje je razpotegnjeno po steblu 

tudi do 20 cm. Sestavljeno je iz redkih kimajočih klaskov, ki so na 

tankih, rahlo skodranih vejicah. Poznamo jih kot "solzice". 

Rastišče: vsa travišča, če niso preobilno pognojena, z  naših 

travnikov izginjajo zaradi gnojenja. 

Čas cvetenja: maj - avgust 

Cynosurus cristatus 

(navadni pasji rep) 

Poţene šop 20 do 60 cm visokih, zelo tankih bili. Socvetja na vrhu 

bili spominjajo na pasji rep in so dolga 5 do 10 cm, sestavljena iz 

različnih klaskov.  

Rastišče: sveţi do vlaţni travniki, svetli gozdovi, tudi med 

različnimi poljščinami. 

Čas cvetenja: maj - julij 

Festuca ovina 

(rdeča bilnica) 

Festuca ovina ssp. 

tenuifolia 

Cvetje ima škrlatast nadih. Je tankolista šopasto razrasla trava, 

nizke rasti in goste ruše, nezahtevna za vzdrţevanje in zato 

primerna predvsem za krajinske trate. 

Hordeum secalinum 

( travniški ječmen) 

Ima bogate rumenkasto rjave cvetne glave.  

Cvetlice 

20 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achillea millefolium  

(navadni rman)  

Do 70 cm visoka, dišeča , rahlo volnato dlakava trajnica. Steblo 

bogato olistano s pernato deljenimi listi. Koški drobni zdruţeni v 

razvejanih socvetjih. Beli, rdeči ali roţnati cvetovi.  

Rastišče: travniki, pripotja, kamnite trate, gozdni obronki. 

Čas cvetenja: junij - sept. 

 

Centaurea  jacea 

(navadni glavinec) 

ali 

 Centaurea nigra 

(črni glavinec) 

Do 1.2 m visoka zelnata trajnica, do vrha olistano steblo je oglato. 

Koški posamič na koncu poganjkov. Ovojkovi listi suhi z rjavimi 

ali belkastimi priveski. Cvetovi vijoličasti. 

Rastišče: travniki in svetli gozdovi. 

Čas cvetenja: junij - sept. 

Galium verum 

(prava lakota) 

Do 1m visoka zelnata trajnica. Steblo pokončno, v zgorenjem delu 

večinoma bogato razraslo. Številni cvetovi zdruţeni v lataso 

socvetje rumene barve. Ima močan vonj po medu. 

Rastišče: suhi travniki, med svetlim grmovjem, v svetlih gozdovih 

Čas cvetenja: maj - sept. 

Leucanthemum vulgare  

(travniška ivanjščica) 

Do 1m visoka zelnata trajnica. Mesnati listi so jajčasti in nazobčani, 

spodaj dolgopecljati, zgoraj sedeči. Na koncu stebla so belorumeni 

koški, iz rumenih na sredini in belih zunanjih cvetnih listov. 

Rastišče: travniki in svetli gozdovi. 

Čas cvetenja: maj – oktober 

 

se nadaljuje 
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Cvetlice 

 

nadaljevanje 

Vrsta Opis 

Malva moschata 

(muškatni slezenovec) 

 

Steblo je visoko do 50 centimetrov. Stebelni listi so dlanasto 

razrezani. Cvet je vijolične barve, venčni listi so globoko izrobljeni. 

Rastišče: suhi travnkiki, ob poteh, med grmovjem 

Čas cvetenja: julij - sept. 

Plantago lanceolata 

(ozkolistni trpotec) 

ali tudi 

Plantago media  

(srednji trpotec) 

Do 40 cm visoka zelnata trajnica. Ozko suličasti listi so pritlični, 

pokončni z izrazitimi vzdolţnimi ţilami. Cvetovi so majhni, 

zduţeni v valjasta socvetja na vrhu pokončnega, dolgega stebla. 

Prašniki razločno molijo iz cvetov. 

Rastišče: travniki, košenice, pripotja. 

Čas cvetenja: maj - sept. 

Primula veris 

(pomladanski jeglič) 

Do 30 cm visoka, ţametno dlakava zelnata trajnica. Pritlični listi so 

nagubani, jajčasti in celorobi. Cvetovi petštevni, dišeči in zdruţeni 

v kobulasto socvetje na vrhu neolistanega stebla. Venčni listi zlato 

rumeni, zrasli v venčno cev, ki se lijasto razprostre. Čaša je 

napihnjena. 

Rastišče: suhi travniki, med grmovjem. 

Čas cvetenja: april - maj 

Prunella vulgaris 

(navadna črnoglavka) 

Do 40 cm visoka, redko dlakava zelnata trajnica brez pritlik. Listi 

pecljati, jajčasti, pritlični, zbrani v rozeti. Steblo olistano le v 

spodnjem delu, dvojica stebelnih listov odmaknjena od socvetja. 

Cvetovi modro vijolični, ustnati, zdruţeni v navideznih vretencih.  

Rastišče: suhi travniki. 

Čas cvetenja: julij - sept. 

Rumex acetosa 

(navadna kislica) 

 

Do 1m visoka trajnica. Stebelni listi spiralasto nameščeni na 

rebrastem steblu. Pritlični listi peclajte oblike.  Na vrhu stebla 

drobni cvetovi, zdruţeni v  rdečkasto zelena socvetja.  

Rastišče: vlaţni travniki, pašniki. 

Čas cvetenja: maj - junij 

Rhinanthus minor 

(mali škrobotec) 

Od 10 do 30 cm visoka zelnata trajnica z jajčasto suličastimi listi z 

nazobčanim robom. V trebušato napihnjenih čašah se nahajajo  

rumeni cvetovi.  

Rastišče: Na travnikih in pašnikih, revnih s hranilnimi snovmi, 

pojavlja se od niţin do gora.  

Čas cvetenja: maj - junij 

Trifolium pratense  

(črna detelja) 

Do 50 cm visoka zelnata trajnica. Trojnati listi, narobe jajčasti, na 

spodnji strani dlakavi, na zgornji s svetlejšo risbo. Rdeči metuljasti 

cvetovi zdruţeni v glavičasta socvetja.  

Rastišče: gojeni travniki in košenice, predvsem na apnencu. 

Čas cvetenja: maj - oktober 

4.8.4 Oskrba cvetočih travnikov 

Tradicionalna oskrba travnikov temelji na košnji pozno poleti, kasneje pa se do zime na 

njih pase ţivina. Bennet (1998) podobno opisuje tudi oskrbo umetno zasajenih travnikov. 

Pozno poleti se pokosijo, občasno pa tudi skozi jesen in zimo. Če travnik vsebuje velik 

deleţ pomladi cvetočih rastlin, se pokosi  v zgodnjem poletju, ko te odcvetijo. Če je večina 

vrst poleti cvetočih vrst, se s košnjo počaka do oblikovanja semen. Če ima travnik dobro 
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ravnoteţje cvetlic in trav, je postopek z eno ali dvema košnjama na letu ustrezen. Če 

prevladujejo travne vrste, je najbolje, da se kosi na višini 10 cm, ker se tako izognemo 

košnji cvetlic. Pokošena trava se pusti leţati dan ali dva, da se posuši in jo tako laţje 

odstranimo. Travniki potrebujejo par let, da se utrdijo. Ko se mešanice vrst v travni ruši 

stabilizirajo, bo reţim ene ali dveh košenj obdrţal cvetenje za več sto let (Bennet, 1998). 

4.8.5 Travnik ţitnih cvetlic ali divji vrt 

Mnogi vrtovi imajo mesta, ki so povsem neuporabna za konvecionalne rastline. To so 

mesta, kjer se seţigajo odpadne veje, kjer so kamnite zaplate ali zapuščena tla revna s 

hranili. Alternativa tradicionalnemu travniku je travnik ţitnih cvetlic. Ţitne cvetlice se v 

naravi pojavljajo na zemlji, ki je vsako leto obdelana. Zato je potrebno prostor, kjer je 

travnik z ţitnimi cvetlicami, vsako leto na novo prekopati in posejati semena. Če ţelimo, 

da bo travnik cvetel ţe zgodaj spomladi, enoletna semena spomladi posejemo na mesta, ki 

so revna s hranili. Enoletnice se v ţitu zasejejo same, vendar je dobro, če površino, ki smo 

jo namenili ţitnim cvetlicam oz. divjemu vrtu, spomladi pregrabimo in prekopljemo. Na ta 

način nekaj semen pride na površino zemlje, ostala pa se prekrijejo z zemljo. Tako 

ustvarimo idealne pogoje za kalitev.  

Ţitne cvetlice pa lahko uporabljamo tudi v kombinaciji s standarnimi travnimi mešanicami. 

Pogosto se uporabljajo mak, ognjič in plavica, kot rastline za trajne travnate cvetlice. 

Mešanje enoletnih ţitnih semen s travnimi mešanicami je dobro, ker enoletnice prej 

vzklijejo in ustvarijo pregrinjalo za počasi rastoče trajnice. Hkrati vzamejo prostor plevelu 

in drugim agresivnim travam in tako omogočijo razvoj pravim travniškim rastlinam. Če 

ţelimo, da bi se enoletnice pojavile tudi drugo sezono, je potrebno pustiti travo nekošeno 

do poznega poletja, da seme dozori in odpade. 

Preglednica 37: Cvetlice ţitnih polj (Bennet, 1998) 

Vrsta/sorta Opis 

Papaver rhoeas  

(poljski mak) 

25-90 cm visok poljski mak ima velike, vendar neţne cvetove. Bleščeče 

rdeči venčni listi imajo pri dnu pogosto črnikaste madeţe. Venčni listi v 

nekaj dneh odpadejo in ostanejo le še makove glavice. Globoko deljeni 

pernati listi so podobno kot steblo dlakavi. 

Rastišče: na obdelovalnih površinah, zlasti med ţitom, na nasipih in 

breţinah cest. Zaradi uporabe herbicidov v zadnjih desetletjih vse 

redkejši.  

Čas cvetenja: junij - avgust 

Papaver somniferum  

(vrtni mak ali opijevec) 

Enoletnica, z več kot 15 cm velikimi cvetovi, temne packe na cvetnih 

listih so izrazite. Barve cvetov so bela, roza ali vijolična. Ta mak ima 

uţitno seme, rastlinski sok pa je toksičen. 

Čas cvetenja: junij - julij 

Papaver orientale  

(orientalski mak) 

Različica poljskega maka, ki cvete rdeče, roza, oranţno, odvisno od 

sorte. Bistvena sestavina, če ţelimo ustvariti  bolj trajno,  naravno 

zasaditeveno shemo.  

Čas cvetenja: junij – avgust 

 

 

 

 

se nadaljuje 
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nadaljevanje 

Vrsta/sorta Opis 

Centuarea cyanus  

(plavica/modri glavinec) 

Zelo opazna, modro vijolično cvetoča rastlina, ki zraste 30-60 cm 

visoko.  

Rastišče: najbolje uspeva na slabo rodovitni zemlji in je znan plevel 

ţitnih polj. V naravi je sedaj redka, zaradi čiščenja ţitnega semena, 

vendar jo kljub temu še srečamo, včasih tudi kot posledico 

naravovarstvenega delovanja.  

Čas cvetenja: junij - oktober 

Centuarea montana  

(gorski glavinec) 

Trajnica, ki je svoj prostor našla v tradicionalnih vrtovih. Razprostra 

trajnica s številnimi stebli visokimi do 50 cm, ki na začetku poletja 

nosijo enega ali več velikih koškov  škrlatne, modre, bele ali roţnate 

barve z zvezdastimi obrobnimi cvetovi. 

Čas cvetenja: junij - julij 

Agrostemma ginthago  

(kokolj) 

Je enoletni ţitni plevel, ki ima roţnate do vijolične cvetove z dvema do 

tremi prekinjenimi črtami na vsakem cvetnem listu. Zraste do 1 m v 

višino. Črna semena so rahlo strupena (vsebujejo saponine), zmleta z 

ţitom povzročajo zastrupitev. 

Rastišče: V Sloveniji uspeva od niţin do gorskega pasu, a je s bil 

herbicidi skoraj povsem iztrebljen. 

Anthemis arvensis  

(njivska pasja kamilica) 

Enoleten ali dvoleten ţitni plevel, ki zraste od 20 do 30 cm visoko, s 

prijetno dišečimi rumeno belimi cvetovi 

Rastišče:  Na robovih ornih njiv, najpogosteje v ţitnih poljih, ustrezajo ji 

humozna, peščena tla, vendar uspeva tudi na teţjih, če so dovolj topla.  

Chrysanthemum segetum  

(rumena krizantema) 

Rastlina z rahlo dišečimi rumenimi cvetovi, ki zraste tudi do 100 cm.  

4.8.6 Travnik  trajnic 

Travnik trajnic je oblika zasaditve, ki se je začela pojavljati v zadnjih letih. Ni divji 

travnik, ampak je sestavljen iz vzgojenih trajnic, ki ustvarijo bolj naraven videz površine. 

Travne vrste, ki se uporabljajo v ta namen, so iz različnih druţin, kot so Poaceae (prave 

trave), Cyperaceae (šaši), Juncaceae (ločkovci), Restionaceae (zeliščne vrste) in Typhaceae 

(rogozovke). Za neolesenele okrasne trave so povečini značilna votla, okrogla in 

kolenčasta stebla. Njihove strukturne značilnosti, kot so pokončna ali previsna stebla, 

zanimiva peresata socvetja ali manjši cvetovi ter drobni plodovi, omogočajo raznovrstno 

uporabo. Namen uporabe teh trajnic je vrt, ki se samooskrbuje in potrebuje malo ali skoraj 

nič posegov vzdrţevalca. Pri tem je pomembno, da izbrane rastline ne potrebujejo gnojenja 

in dodatne količine vode ter minimalno količino pletja. Za travnik trajnic so v uporabi 

kombinacije trajnic, čebulnic, trav in zelišč in je tako veliko bolj strukturiran kot naravni 

travnik. Tak travnik je zanimiv v vseh letnih časih.  

4.8.6.1 Oblikovanje travnika trajnic 

Greenlee (2009) opisuje oblikovanje in strukturiranje travnika iz različnih travnih trajnic, 

ki jih glede na njihove značilnosti razdeli v več skupin: 

4.8.6.1.1 Pokrovne trave  

Osnova za travnik so trave nizke rasti. To je okvir travnika, na katerem bodo nanizane 

ostale komponente. Najboljša izbira za osnovo travnika so trave iz prvotnega okolja. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Cvet
http://sl.wikipedia.org/wiki/Seme
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Saponin&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Herbicid
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Izberemo eno ali dve vrsti trav. To so ponavadi trave hladnih obdobij, ki so prezimne in 

imajo dobre sposobnosti razraščanja. Kombiniramo lahko različne vrste, ki pa morajo imeti 

podobne lastnosti v rasti, teksturi, cvetenju,ipd. S tem hočemo doseči enostaven videz, ki 

ne bo deloval kaotično. 

Primeri: Bouteloua gracilis, Festuca mairei, Leymus triticoides, Muhlenbergia, Sesleria 

4.8.6.1.2 Trave za ozadje  

Trave, ki so višje rasti uporabimo za omejevanje travnika ali prehajanje vrta v krajino. Zelo 

so uporabne tudi za prikrivanje neprivlačnih pogledov ali zakrivanje infrastrukture. Zvok, 

ko veter poskrbi za šelestenje trav je lahko dodatna popestritev zunanje ureditve. Prav tako 

ima magičen učinek svetloba, ki poudari strukturo in teksturo trav in  tako ustvari posebno 

doţivljanje v prostoru. 

Primeri: Arundo domax, Cortaderia selloana, Deschampsia cespitosa, Miscanthus, 

Muhlenbergia, Panicum virgatum, Pennisetum  

4.8.6.1.3 Trave za zapolnitev  

Ponavadi so to nizke trave, ki jih uporabljamo za zapolnitev prostorov med osnovnimi 

pokrovnimi travami, dokler se te ne razrastejo. Uporabljamo jih tudi tam, kjer se travnik 

pribliţa potem v vrtu, saj visoke trave velikokrat zrastejo čez poti, kar pa deluje 

neprivlačno, neurejeno. Te trave pa zadrţujejo razrast visokih trav na tlakovane poti. Prav 

tako so zanimive v kombinaciji s cvetlicami, saj jih visoke trave preveč zasenčijo. Lahko 

se sadijo ali sejejo, vendar se boljši primerki teh trav večinoma sadijo. 

Primeri: Agrostis, Alopecurus, Anthoxanthum odoratum, Bouteloua gracilis, Briza media, 

Buchloe dactyloides, Eragrostis, Festuca rubra, Koeleria macrantha, Sesleria 

4.8.6.1.4 Poudarki 

Osnova travnika so pokrovne trave, z različnimi poudarki pa travniku dodamo poseben 

videz. To so lahko prave ali neprave trave, cvetlice, zelišča  ipd.  Rastlinske vrste se skozi 

letne čase spreminjajo, kar ima različne učinke tudi na travniku. Z izbiro pravih poudarkov 

je travnik zanimiv v vseh letnih časih.  

Rastline izbiramo glede na to kakšen videz ţelimo doseči v posameznem letnem času. 

Lahko nam je glavno vodilo barva travnika, čas cvetenja celotnega travnika ali samo 

določene vrste. Nekatere vrste trav imajo atraktivno socvetje, ki dodaja posebno noto 

zunanji ureditvi. Pri izboru teh vrst trav je boljši učinek, če izberemo čim manj različnih 

vrst.  

Izbor rastline je odvisen tudi od količino svetlobe v različnih delih dneva ali letnih časih.  

Učinek svetlobe poudari strukturo in teksturo trav, kar daje celotni ureditvi posebno 

privlačen videz. 

Izbrane trave so lahko odlično ozadje za skulpture, z njimi lahko pričaramo vrste 

kontrastov glede na njihovo teksturo in barvo.  Z njimi razmejujemo vrt in ustvarjamo 

nove prostore v vrtu. Uporabimo jih kot prehode med vrtom in krajino (formalnim in 

neformalnim).  

Struktura trav omogoča, da veter, ki se ujame vanje ustvarja poseben zvok šelestenja. Ta je 

lahko dodatna popestritev zunanje ureditve. 
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Z izborom zeliščnih vrst v travnik vnesemo poseben vonj. Zasadimo jih blizu poti, saj 

bodo pohojene oddajale prijeten vonj. Posajene na mesta, kjer jih bomo lahko vonjali in 

tipali, bodo še dodatna popestritev. 

Preglednica 38: Travne vrste, primerne za poudarke (Bennet, 1998; Enciklopedija rastlin in cvetlic, 2002 )  

Vrsta/sorta Opis Višina / širina 

Hordeum jubatum Šopasta enoletna ali nekajletna trava. Od poletja do začetka 

jeseni se razvijajo ploski in upognjeni perjaničasti cvetni klasi, 

iz katerih štrlijo dolge svilnate rese.  

Čas cvetenja: junij - sept. 

V: 30-60 cm 

Š: 30 cm 

Stipa calamagrostis Vednozelena šopasta trajna trava. Je prezimno trdna vrsta. 

Listi so modrikasto zeleni in imajo uvihane robove. Poleti se v 

okrasnih velikih latastih skušinah razvijejo peščeno rjavi 

cvetni klaski, ki se posušijo in ostanejo še pozimi na rastlinah. 

Čas cvetenja: junij - oktober 

V: 100 cm 

Š: 45 cm 

Briza media Vednozelena šopasta trajna trava s podzemno koreniko. Je 

prezimno trdna vrsta. Zeleni listi so večinoma pritlični. V 

latastih socvetjih je do 30 visečih škrlatno rjavih klaskov. 

Posušena socvetja so pozimi lep sobni okras. 

Čas cvetenja: junij - avgust 

V: 30-60 cm 

Š: 8-10 cm 

 

Preglednica 39: Cvetoče travniške trajnice (Bennet, 1998; Enciklopedija rastlin in cvetlic, 2002)  

Vrsta/sorta Opis Višina / širina 

Achillea filipendulina 

ˊCloth of Goldˊ 

Pokončna trajnica s krepkimi stebli, ki imajo na vrhu široke, 

sploščene, zlato rumene cvetove. 

Čas cvetenja: julij - sept. 

V: 90 cm  

Š: 60 cm 

Achillea ˊMoonshineˊ Pokončna trajnica z majhnimi pernato deljenimi in sivo 

zelenimi listi. Cvetovi so sploščeni v koškastih socvetjih, 

svetlo rumene barve. 

Čas cvetenja: julij - sept. 

V: 60 cm 

Š: 50 cm 

Euphorbia characias 

ˊBlue Hillsˊ 

Je grmičasta trajnica. Ima bledo zeleno listje, zelenkasto 

škrlaten cevet in je vednozelena. Rastlinski sok lahko 

povzroča koţna vnetja. Čas cvetenja: julij - okt. 

V: 90 cm 

Š: 90 cm 

Romnaya coulteri Košata in delno grmasta trajnica, ki ima velike, dišeče, bele 

cvetove, podobne makovim. Čas cvetenja: julij - okt. 

V: 200 cm 

Š: 200 cm 

Scabiosa columbaria 

var. Ochroleuca 

Gručasta trajnica z razvejanimi cvetnimi stebli, na katerih so 

ţvepleno rumena glavičasta socvetja. 

Čas cvetenja: junij - avgust 

V: 100 cm 

Š: 100 cm 

Eremurus x 

isabellinus Shelford 

hibridi (kriţanci) 

Skupina zelnatih trajnic, ki so po rasti in obarvanosti cvetov 

zelo raznolike. V dolgih grozdastih socvetjih se odpira 

mnoţica rumenkasto rjavih, roţnatih ali belih cvetov.  

Čas cvetenja: maj - junij 

V: 150 cm 

Š: 60 cm 

Penstemon ˊGarnetˊ Raščava vedno zelena in košato rastoča trajnica. Ima skupine 

cevastih temno vinsko rdečih cvetov.  

Čas cvetenja: junij - sept. 

V: 60-75 cm 

Š: 60 cm 

Geranium versicolor Vednozelena zelnata trajnica, ki ima svetleče zelene liste z 

rdečkastimi vzorci. Cvet je bel z vijoličnimi črtami. 

Čas cvetenja: maj - sept. 

V: 30cm 

Š: 30 cm  
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Preglednica 40: Travniške enoletnice (Bennet, 1998; Enciklopedija rastlin in cvetlic, 2002)  

Vrsta/sorta  Opis Višina / širina 

Nigella damascena Hitro rastoča in pokončna enoletnica. Ima pernato deljene 

svetlo zelene liste. Cvet je modre ali bele barve z mnogimi 

venčnimi listi. Iz cvetov se razvijejo zanimivi glavičasti 

plodovi, ki jih lahko posušimo za zimski okras.  

Čas cvetenja: junij - julij 

V: 60 cm 

Š: 20 cm 

Papaver somniferum Enoletnica, z več kot 15 cm velikimi cvetovi, temne packe na 

cvetnih listih so izrazite. Barve cvetov so bela, roza ali 

vijolična. Ta mak ima uţitno seme, rastlinski sok pa je 

toksičen. 

Čas cvetenja: junij - julij 

V: 75 cm 

Š: 30 cm 

Eschscholzia 

californica 

Hitro rastoča vitka in pokončna enoletnica s pernato deljenimi 

modrikasto zelenimi listi. Čašasti ţivo oranţni cvetovi imajo 4 

venčne liste. 

Čas cvetenja: junij - sept. 

V: 30 cm 

Š: 15 cm 

 

Preglednica 41: Čebulnice za travnike (Bennet, 1998; Enciklopedija rastlin in cvetlic, 2002)  

Vrsta/sorta Opis Višina / širina 

Camassia quamash Gručasta,  poleti cvetoča čebulnica. Na neolistanem cvetnem 

steblu se v gostem klasastem socvetju razcvetajo zvezdasti, 7 

cm široki, modri, vijolični ali beli cvetovi. 

Čas cvetenja: maj - junij 

V: 20-80 cm 

Š: 20-30 cm 

Camassia leichtlinii Šopasta čebulnica z dolgimi, ozkimi, pokončnimi pritličnimi 

listi. Na neolistanem steblu je poleti gosto klasasto socvetje iz 

vrstnatih, 4-8 cm širokih rumenkasto belih cvetov, ki imajo 

zelo ozke cvetne liste. 

Čas cvetenja: maj - junij 

V: 100-150 cm 

Š: 20-30 cm 

Allium 

sphaerocephalon 

Gručasta, poleti cvetoča čebulnica. Je prezimno trdna vrsta. 

Ima črtaste in poševno rastoče liste. V zelo gostem 2 do 4cm 

širokem socvetju je do 40 majhnih zvonastih roţnato škrlatnih 

cvetov. 

Čas cvetenja: juij - avgust 

V: 60 cm 

Š: 8-10 cm 

 

Preglednica 42: Zelišča za travnik trajnic (Bennet, 1998; Enciklopedija rastlin in cvetlic, 2002)  

Vrsta/sorta Opis Višina / širina 

Origanum vulgare 

`Aureum` 

Prezimno trdna zelnata trajnica, z aromatičnimi zlatorumenimi 

listi in drobnimi, dokaj neopaznimi  vijoličnimi cvetovi. 

Potrebuje toploto in veliko sonca, da razvije aromo. 

Čas cvetenja: avgust - sept. 

V: 30cm 

Š: 60 cm 

Foeniculum vulgare 

`Purpureum` 

Prezimno trdna visoka trajnica s tenkimi, nitastimi listi in šopi 

rumenih kobulastih cvetov. Listi, ki so bronaste barve,  in 

listna stebla so aromatični.  

Čas cvetenja: julij 

V: 200 cm 

Š: 30 cm 

Borago officinalis Prezimno trdna pokončna enoletnica z dlakavimi listi in 

intenzivno modrimi, zvezdasto oblikovanimi cvetovi.  

Čas cvetenja: junij - sept. 

V: 60 cm 

Š: 30 cm 
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Slika 50: Strukturiran travnik različnih travnih trajnic. (Dark, 2005: 124) 

Slika 51: Zasaditev samo z eno izbrano vrsto trave (Grenlee, 2009)   

4.8.6.2 Sajenje s trajnicami 

Bennet (1998) opisuje sajenje trajnic. Pri travniku z divje cvetočimi rastlinami je priprava 

zemljišča ključnega pomena za dober rezultat. Površina za sajenje mora biti dobro 

prekopana in očiščena plevelov. Ta vrsta zasaditve je primerna za tla, ki niso preveč 

gnojena. Visoka rodovitnost rastlinam omogoči preveč bohotno rast, s tem pa postanejo 

ohlapne in teţke za oskrbo. V primeru, da so tla polna hranil, je treba dodati nekaj peska za 

zmanjšanje rodovitnosti. Mlade trajnice so lahko sajene jeseni, ko so tla vlaţna in še vedno 

topla. Prav tako so lahko sajene spomladi, čeprav se mogoče skozi poletje ne bodo tako 

dobro utrdile. Pred saditvijo in po njej je potrebno površino dobro zaliti. Dokler se rastline 

ne razrastejo, je treba odkrito zemljo pokriti z nastilom gramoza, komposta ali lubja. S tem 

preprečimo rast plevela in  pomagamo zadrţati vodo, ki jo rastline potrebujejo v zgodnjih 

fazah rasti.  

4.8.6.3 Oskrba travnika s trajnicami  

Bistvo travnika s trajnicami je, da se vzdrţuje sam od sebe oz. da oskrbovanje ni potrebno. 

Ker posnema naraven ekosistem, posegi vanj niso nujno potrebni. Bennet (1998) ugotavlja, 

da če rastline niso stalno oskrbovane, listje ne postane tako zelo bujno in ga zato bolezni in 

škodljivci ne napadejo. Gosta zasaditev zatira plevel in obdrţi vlago v tleh. Steblo in 

semenske glave na rastlini naj ostanejo tako dolgo, kolikor je mogoče. Seme je koristno za 

ptiče ter prezimne insekte, prav tako pa je vizualno zelo zanimivo. Ovenela stebla in listje 

lahko poreţemo, vendar to počnemo periodično, od poznega poletja do zgodnje spomladi, 

odvisno od tipa rastlin, ki sestavljajo travnik. Nekatere vrste trav imajo pozimi zanimive 

vizualne učinke, zato jih lahko poreţemo kasneje. Enkrat na leto, ponavadi konec zime ali 

začetek pomladi,  poreţemo celoten travnik. To je potrebno, da zagotovimo bujnejšo rast in 

obnovo rastlin. Na vsakih štiri ali pet let je potrebno rastline, ki začnejo skromno cveteti ali 

prerastejo svoj prostor, izkopati in razdeliti. Samosevne enoletnice lahko oplevemo, če jih 

je preveč, sicer jih lahko pustimo za bolj naraven videz.  

4.8.7 Vlaţni travniki 

Vlaţni travniki ponujajo moţnost za sajenje nekaterih najlepših divjih cvetlic. Te se 

običajno pojavljajo pozno spomladi. Za zasaditev vlaţnega travnika je najlaţja pot 

preprosto vključevanje nekaterih vrst čebulnic. Bennet (1998) svetuje, da čebulnice sadimo 

v jeseni, 10 do 15 cm globoko v neformalni obliki. Nato jih pokrijemo z zemljo ali travnato 

rušo. Košnjo opravimo šele v poznem poletju. 
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Preglednica 43:  Vrste čebulnic za vlaţne travnike (Bennet, 1998) 

Vrsta/sorta Opis Višina 

Cardamine pratensis Gručasta trajnica. Na vrhu stebel ima goste skupine vrstnatih 

svetlo vijoličastih cvetov. Zeleni listi so deljeni v okrogle 

lističe.  

Čas cvetenja: april - junij 

V: 45 cm 

Dactylorhiza fuchsii Gomoljevka s črtastimi, lisastimi listi. Cvetovi imajo roza 

cvetno sredico. 

Čas cvetenja: junij - julij 

V: 45 cm 

Filipendula ulmaria  Gosto olistana trajnica, ki ima spomladi svetlo zlato rumene 

liste, ki postanejo poleti bledo zeleni. V razvejenih socvetjih 

se razcvetajo rumenkasto beli cvetovi. 

Čas cvetenja: junij - sept. 

V: 30 cm 

Fritillaria meleagris Spomladi cvetoča čebulnica z vitkimi gibkimi cvetnimi 

stebli, zvonastim in visečim roţnato škrlatnim ali belim, 

šahasto lisastim cvetom. 

Čas cvetenja: april - maj 

V: 30 cm 

Lychnis flos-cuculi Poleti cvetoča trajnica. Na vrhu dolgega stebla se pojavi 

nekaj neţnih cvetov s svetlo rdečimi, globoko nacepljenimi 

lističi. Čašni listi so zrasli v cev, čaša ima izstopajoča 

vzdolţna rebrca. 

Čas cvetenja: maj - julij 

V: 60 cm 

Narcissus pseudonarcissus Na začetku spomladi cvetoča čebulnica. Njeno 6-kotno votlo 

steblo je temnozelene barve. Na dotik je usnjeno. Listi so 

suličaste oblike in ne rastejo iz stebla, temveč iz čebulice. 

Ima svetlo rumen, trobentast cvet. 

Čas cvetenja: marec - april 

V: 15-30 cm 

Polemonium ulmaria Trajnica z ozkimi lističi in modrim  cvetom v obliki grozda.  

Čas cvetenja: maj - julij 

V: 60 cm 

Ranunculus acris Ima globoko deljene osnovne liste, brez pecljev, sedeče 

pritrjen na steblo. Cvetovi so majhni, zlato rumene barve s 

petimi okroglimi venčnimi listi. 

Čas cvetenja: maj - oktober 

V: 60-100 

cm 

Sanguisorbia officinalis Gručasta trajnica. Nad zelenimi pernatimi listi iz jajčastih 

lističev se  razvijejo majhna klasasta socvetja iz rdeče rjavih 

cvetov. 

Čas cvetenja: junij - avgust 

V: 30-60 cm 

 

  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Steblo
http://sl.wikipedia.org/wiki/Rastlinski_list
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cebulica&action=edit&redlink=1
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5 JAVNE ZELENICE V MESTU KRANJ  

5.1 OPIS STANJA 

Černe in sod. (2010) opisujejo pomen in gospodarjenje z javnimi površinami. Objekti 

gospodarske javne infrastrukture in javne površine so skupaj s svojimi sestavinami in 

opremo premoţenje občine ter materialna podlaga za njeno delovanje in zagotavljanje 

javnih dobrin lokalnega pomena. Občina mora z občinskim premoţenjem ravnati kot dober 

gospodar. Premoţenje, ki ga upravlja, je dolţna vzdrţevati in obnavljati tako, da sluţi 

zagotavljanju tistih temeljnih materialnih potreb občanov, ki jih ni mogoče zadovoljevati 

na trgu. 

K javnim zelenim površinam običajno prištevamo javne parke, otroška igrišča, 

pokopališča, parkovno urejene vodne breţine, površine ob poslovnih in industrijskih 

conah, javnih zavodih in ustanovah (na primer šolah, športnih objektih, upravnih stavbah 

in podobno), ki so preteţno pokrite z vegetacijo, ter površine v stanovanjskih soseskah. 

Zelene površine v urbanih naseljih imajo ekološko, sociološko in estetsko funkcijo. 

Bistvena sestavina javnih zelenih površin je vegetacija. Poleg tega so na njih poti za pešce 

in druge utrjene površine, namenjene prometu nemotoriziranih vozil ali športnim 

dejavnostim, in urbana oprema (otroška igrala, koši za smeti, klopi in mize, stojala za 

kolesa in podobno) (Černe in sod., 2010). 

V Mestni Občini Kranj (MOK) je bilo leta 2006 skupno 470.693 m
2 

zelenih površin 

(Oikos, 2007). Z njimi upravlja podjetje, ki ima koncesijo za vzdrţevanje zelenih površin. 

Za vzdrţevanje teh površin je bilo v občinskem proračunu za leto 2010 namenjenih 

512.000 eur. (Proračun MOK, 2010) V prilogi E so podane skupne zelene površine 

nasadov, ki vključujejo vse trate, nasade vrtnic, grmovnic, enoletnic, drevja in drugo.  

5.2 ANALIZA ZELENIC V KRANJU 

Po pregledu terena sem ugotovila, da so zelenice na zasebnih vrtovih zelo dobro 

vzdrţevane, javne pa niso v tako dobrem stanju. V bolj podrobno analizo sem tako 

vključila javne odprte zelene površine v blokovskih naseljih, zelene površine okoli 

izobraţevalnega in rekreacijskega centra ter nekaj manjših zelenih površin v centru mesta, 

saj je na teh mestih največja gostota uporabnikov in so v nasprotju z zasebnimi vrtovi 

dostopne širši skupini uporabnikov. Te površine spadajo v kategorijo uporabnih trat. Z 

analizo sem skušala ugotoviti, koliko in na kakšen način se zelenice uporabljajo, kako so 

oblikovane in v kakšnem stanju so. Analiza zajema popis in fotografije travnih ploskev ter 

opis oblikovnih značilnosti, rabe, opis stanja in vzdrţevanja ter predloge za morebitne 

izboljšave posameznih območij. 

5.2.1 Naselja 

Izbrana so naselja z različno tipologijo objektov (nizki bloki, visoki bloki, stolpnice). 

Predvidevala sem, da so glede na tipologijo objektov tudi zelenice različno oblikovane 

Zanimalo me je, na kakšen način se zelenice uporabljajo in kako so  vzdrţevane. 
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5.2.1.1 Planina 1 
 

stolpnice

visoki bloki

nizki bloki

 
Slika 52: Ortofoto posnetek, naselje Planina 1 (Geopedia, 2010) 

Naselje Planina 1 sestavljajo tri različne tipologije objektov, in sicer: visoki - podolgovati 

bloki, nizki bloki ter stolpnice. Med njimi so zelenice različno zasnovane. 

 

Planina 1: Visoki bloki 

   
Slika 53: Valovita travna ploskev 

 

Slika 54: Razpršeno zasajene 

grmovnice 

Slika 55: Obseţna parkirišča, ki so 

zamenjala zelenice

Oblikovne značilnosti: Zelenic med bloki je zelo malo, saj so jih zamenjala obseţna 

parkirišča. Na obstoječih zelenicah so nesmiselno, razpršeno posajene grmovnice, ki 

onemogočajo primerno rabo zelenic. Osrednjo odprto površino sestavljajo betonska 

športna igrišča, med katerimi je premalo prostora za zelenice.  
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Slika 56: Osrednja površina je 

asfaltirana 

Slika 57: Za zelenice med igrišči 

ni veliko prostora 

Slika 58: Zanemarjena urbana 

oprema 

 

Uporaba: Zelenih površin je za tako veliko blokovsko naselje občutno premalo. Največ 

ljudi se zbira na osrednji površini s športnimi igrišči. Ozki pasovi zelenic pred bloki so 

neizkoriščeni, s slabo vzdrţevano urbano opremo, zato jih ljudje ne uporabljajo. 

Stanje/vzdrţevanje: Zelenice so sicer pokošene, vendar je travna ruša nekvalitetna z 

veliko plevelnimi vrstami. Na nekaterih predelih je travna ruša poškodovana zaradi 

mehanskih obremenitev (hoja čez zelenice - bliţnjice). 

Predlogi za izboljšanje stanja: Zelene pasove okoli blokov bi lahko popestrili s cvetočimi 

travniki, ali z zasaditvijo pokrovnih rastlin. Grmovnice, ki so razpršeno zasajene na 

zelenicah bi odstranili in na zelenice umestili nove vsebine. Namestiti bi morali urbano 

opremo in opremiti otroška igrišča. 

 

Planina 1: Nizki bloki 

   
Slika 59: Valovita travna 

ploskev, ki razmejuje območje 

nizkih in visokih blokov 

Slika 60: Razpršena zasaditev 

grmovnic 

 

Slika 61: Neurejeni nasadi trajnic

Oblikovne značilnosti: Zelenice med bloki so manjše kvadrature in so med seboj dobro 

povezane. Na nekaterih so posamezni stanovalci zasadili trajnice in druge okrasne rastline, 

ki kvarijo izgled in onemogočajo rabo zelenic.  
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Slika 62: Zelenice se uporabljajo za    

sušenje perila 

Slika 63: Na zelenicah nevzdrţevani kotički 

za druţenje

Uporaba: Ljudje zelenice uporabljajo za sušenje perila, na nekaterih delih so urejeni 

posamezni kotički za druţenje s klopmi, vendar so zelo dotrajani in slabo vzdrţevani. 

Zelenice so večinoma prazne, programsko neopredeljene, zato se ljudje ne zadrţujejo na 

njih. 

Stanje/vzdrţevanje: Zelenice so pokošene. Travna ruša je srednje kakovosti, vsebuje 

veliko plevelnih vrst, od tega je zelo velik deleţ detelje.  

Predlogi za izboljšanje stanja: Zelenice bi morali programsko in vsebinsko nadgraditi. 

Odstraniti bi se morali privatni nasadi trajnic in grmovnic, ki onemogočajo rabo zelenic in 

kvarijo njihov izgled. Travo rušo bi bilo potrebno boljše vzdrţevati, da ne bi bilo toliko 

plevelnih vrst. 

 

Planina 1: Stolpnice 

  
Slika 64: Parkirišča namesto zelenic Slika 65: Manjša zelenica pred blokom

 

Zelenih površin okoli stolpnic praktično ni, obstaja samo ozek zeleni pas ob glavni cesti, ki 

pa je zaradi izpostavljenosti prometne ceste praktično neuporaben. Osrednji odprti prostor 

je namenjen parkirišču.  
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5.2.1.2 Planina 2 
 

 
Slika 66: Ortofoto posnetek, naselje Planina 2 (Geopedia, 2010) 

 

   
Slika 67, 68, 69: Valovita travnata površina med bloki, ki v prostoru zanimivo deluje 

Oblikovne značilnosti: Zelenice s treh strani obdajajo podolgovati bloki. Travna površina 

je reliefno preoblikovana. Razlog za to so uvozi v podzemne garaţe, nad katerimi je relief 

dvignjen. Valovita travnata površina je zanimiva popestritev zunanje ureditev. Na 

zelenicah ni veliko zasaditev. 

 

   
Slika 70: Otroško igrišče, vmeščeno v valovito 

travno površino 

Slika 71: Športno igrišče med travnimi griči 
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Uporaba: Zelenice so programsko definirane (športno in otroško igrišče, urbana oprema) 

in so zato privlačen prostor za uporabnike. Na zelenicah se zadrţujejo mešane generacije 

od otrok, mladostnikov, do starejših, ki posedajo na klopeh in opazujejo otroke pri igri in 

mimoidoče. 

 

   
Slika 72: Gole zaplate na trati Slika 73: Zelo redka travna ruša 

z veliko plevela 

Slika 74: Poškodba trate

Stanje/vzdrţevanje: Na nekaterih mestih vidne posledice rabe zelenice (gole zaplate). 

Travna ruša je na nekaterih predelih zelo poškodovana, na pobočjih zelo redka. Predvsem 

na klančinah je regrat izpodrinil travno rušo. 

Predlogi za izboljšanje stanja: Na več mestih potrebna obnova poškodovane travne ruše 

(gole zaplate). Obnoviti travno rušo na klančinah, odstraniti plevel s herbicidi in na novo 

zasejati trato. 

5.2.1.3 Planina 3 
 

 
Slika 75 Ortofoto posnetek, naselje Planina 3 (Geopedia, 2010) 
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Slika 76: Manjša razgibana 

travna površina med bloki 

Slika 77: Osrednja travna 

površina-nogometno igrišče 

Slika 78: Osrednja travna 

površina-otroško igrišče

 

Oblikovne značilnosti: Zeleni prostor v naselju tvorijo tri zelenice: dve manjši in ena 

večja - osrednja. Na manjših dveh zelenicah sta otroški igrišči, na osrednji pa velika ravna 

tratna površina namenjena igram z ţogo, ter večje otroško igrišče.  Z vseh strani jih 

obdajajo bloki.  

Uporaba: Zelenice stanovalci (predvsem otroci) veliko uporabljajo, saj je travna ruša 

vidno poškodovana zaradi teptanja. Manjka urbana oprema (klopi, koši za smeti) za 

starejše stanovalce. 

 

   
Slika 79: Poškodovan travna 

ruša na otroškem igrišču 

Slika 80: Redka travna ruša Slika 81: Travna ruša z veliko 

detelje

Stanje/vzdrţevanje: Zelenice so pokošene. Travna ruša na več predelih močno 

poškodovana – gole zaplate. V travni ruši veliko detelje in trpotca, drugače je ruša še kar 

gosta.  

Predlogi za izboljšanje stanja: Obnovitev travne ruše na predelih, kjer je poškodovana. 

Boljše vzdrţevanje travne ruše. 
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5.2.1.4 Šorlijevo naselje 
 

 
Slika 82: Ortofoto posnetek, Šorlijevo naselje (Geopedia, 2010) 

 

 

   
Slika 83: Iglavci na travni 

ploskvi   

Slika 84: Listavci v jesenskih 

barvah na travni ploskvi 

Slika 85: Povezanost med 

zelenicami 

 

Oblikovne značilnosti: Zeleni sistem v naselju je dobro zasnovan. Okoli vsakega bloka je 

dovolj zelene površine. Zelenice med bloki so med seboj dobro povezane. Reliefno 

zelenice niso preoblikovane, teren je raven, prostor pa odprt in pretočen.  Posamezne 

zelenice so zasajene z enako vrsto drevnine, kar ima zanimiv učinek.  

Uporaba: Kljub temu, da so zelenice dobro zasnovane, pa na njih manjka vsebine oz. 

programov, ki bi stanovalce nagovarjala k uporabi le-teh. Zelenice so prazne. V celem 

naselju je samo eno otroško igrišče, ki je slabo vzdrţevano. Problem je tudi v starostni 

strukturi prebivalstva, ki je v tem naselju starejše in izraţajo nezadovoljstvo nad mlajšo 

generacijo, ki bi zelenice uporabljala za tekanje, igre z ţogo itd. 
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Slika 86: Poškodovana travna 

ruša zaradi gaţenja 

Slika 87: Stanje travne ruše na 

otroškem igrišču 

Slika 88: Redka travna ruša na 

otroškem igrišču

 

Stanje/vzdrţevanje: Zelenice so pokošene, na nekaterih mestih so vidne sledi, poškodbe 

travne ruše zaradi kosilnice. Travno rušo sestavljajo različne rastlinske vrste, na nekaterih 

mestih je travna ruša zelo redka. Opazne so poškodbe ruše zaradi teptanja. Na otroškem 

igrišču travna ruša v zelo slabem stanju (kamenje z ostanki travne ruše). 

Predlogi za izboljšanje stanja: Travno rušo na otroškem igrišču bi bilo potrebno celovito 

obnoviti, od priprave rastišča do setve travne ruše. Na drugih predelih bi bila potrebna le 

točkovna obnova travne ruše. Z boljšim vzdrţevanjem travne ruše (večkratna košnja, 

odstranjevanje oz. preprečevanje plevelnih vrst) bi dosegli bolj kvaliteno in privlačno trato. 

Zasaditev nekaterih zelenic z nasadom travnih trajnic ali kombinacije trate in cvetočega 

travnika bi popestrilo zelenice in dalo naselju izgled še bolj naravnega okolja. 
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5.2.2 Okolica izobraţevalnih ustanov 

5.2.2.1 OŠ Franceta Prešerna in Center za osebe s posebnimi potrebami 
 

OŠ F. Prešerna

Center za osebe s 

posebnimi potrebami

 
Slika 89: Ortofoto posnetek, OŠ F. Prešeren in center za osebe s posebnimi potrebami (Geopedia, 2010) 

 

OŠ Franceta Prešerena 

   
Slika 90: Zelenica za šolo s 

športnim igriščem 

Slika 91: Travnat grič, kjer se 

pozimi otroci sankajo 

Slika 92: Zelenica pred šolo 

 

Oblikovne značilnosti: Okoli šole je velika zelena površina. Na S delu je šolsko športno 

igrišče in otroško igrišče. V Z delu relief preoblikovan v dvignjen zatravljen teren (grič). J 

del odprta, ravna zelenica, zasajena z različnimi vrstami drevja.  

Uporaba: Uporablja se samo S del zelenice, kjer so športna igrišča in otroško igrišče. 

Zelenica je tudi ograjena zaradi varnosti otrok. J del se ne uporablja, saj je zelena površina 

odprta, neograjena. 
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Slika 93: Sledi kosilnice Slika 94: Poškodbe trate zaradi 

gaţenja 

Slika 95: Redka travna ruša na 

otroškem igrišču 

 

Stanje/vzdrţevanje: Trata je vzdrţevana, pokošena. Na trati so vidne poškodbe zaradi 

kosilnice. Na nekaterih mestih je trata poškodovana zaradi teptanja. Trata na otroškem 

igrišču je zelo redka. Travno rušo sestavlja veliko različnih rastlinskih vrst. 

Predlogi za izboljšanje stanja: Na otroškem igrišču je trata potrebna obnove. Zelenica v J 

delu je neizkoriščen prostor, ki bi ga lahko z vnosom različnih programskih vsebin 

obogatili (npr. drevesna učna pot, travnik, kot učilnica na prostem v vseh letnih časih). 

 

Center za osebe s posebnimi potrebami 

   
Slika 96, 97: Zelenica pred centrom 

 

Oblikovne značilnosti: Pred šolo ravna travnata površina, ob robu zasajena z drevesi. V 

enem delu nesmiselna, razpršena zasaditev grmovnic. Za šolo ravna travnata površina, brez 

posebnih oblikovnih značilnosti. 

Uporaba: Na zelenici ni vidnih znakov rabe, saj je travna ruša nepoškodovana. 

Programsko površina ni opredeljena (le ravna površina, brez drugih elementov). 

Stanje/vzdrţevanje: Dobro vzdrţevana zelenica. Travna ruša srednje kakovosti. Ni vidnih 

poškodb travne ruše. 

Predlogi za izboljšanje stanja: Otroci s posebnimi potrebami bi potrebovali zunanjo 

ureditev, ki bi bila spodbudna za njihov razvoj gibalnih in drugih sposobnosti. (npr. 

preoblikovan teren kot poligon vadbe za ravnoteţje). Z bolj pestro zasaditvijo, npr. travne 

trajnice, kombinacije cvetočega travnika in trate, bi imeli moţnost spoznavanja rastlin 

(glede na tip, vonj, šelestenje rastlin v vetru ipd.), kar bi ugodno vplivalo na njihov razvoj. 
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5.2.2.2 Fakulteta za organizacijske vede (FOV) 
 

 
Slika 98 Ortofotoposnetek, Fakulteta FOV (Geopedia, 2010) 

 

   
Slika 99: Zelenica pred 

fakulteto FOV 

Slika 100: Zanemarjen nasad 

okrasnih trav 

Slika 101: Zunanja ureditev pred 

fakulteto 

 

Oblikovne značilnosti: Velika zelenica je razdeljena na dva dela. SZ del zelenice vsebuje 

fontano, nekaj klopi in kamnito škarpo, zasaditev z okrasnimi travami in drugimi 

grmovnicami ter drevesi. Drugi del je popolnoma neoblikovan, ob robu je zasajenih nekaj 

dreves. 

Uporaba: Študenti občasno uporabljajo del okoli fontane za počitek. Drugi del zelenice je 

neizkoriščen. 

Stanje/vzdrţevanje: Zelenica je slabo vzdrţevana. Trata ni pokošena. Travna ruša vsebuje 

preteţno deteljo. Poškodovana travna ruša ob klopeh. Nasad z okrasnimi travami deluje 

neurejeno, kaotično. Celotna zelenica je zelo slabo vzdrţevana in ne daje reprezentativnega 

vtisa za samo fakulteto. 

Predlogi za izboljšanje stanja: Nasad travnih trajnic bi bilo potrebno preoblikovati v 

primerno zasaditev, obnoviti in nekatere rastline zamenjati. Travno rušo bi morali na 

poškodovanih mestih obnoviti. V kolikor bi ţeleli, da bi bila travna ruša boljše kakovosti, 

pa bi jo morali v celoti prenoviti oz. najbolje, posejati na novo. Del zelenice, ki ni 

oblikovan, bi lahko popestrili s preoblikovanjem terena ali na njej zasejali cvetoči travnik, 

ki bi bil vizualno veliko bolj privlačen od nevzdrţevane trate. 
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5.2.3 Rekreacijske površine 

5.2.3.1 Pungert 
 

 
Slika 102: Ortofoto posnetek, Pungart - otroško igrišče (Geopedia, 2010) 

 

  
Slika 103, 104: Otroško igrišče na Pungertu   

Oblikovne značilnosti: Pungert je edina zelena površina v starem mestnem jedru, ki je 

javno dostopna. Leţi na skrajni J točki pomola, nad rekama Kokro in Savo. Tukaj je na 

novo obnovljeno otroško igrišče z lesenimi igrali. Teren je raven, nepreoblikovan. Površina 

je zatravljena, okoli igral pa je poloţen tartan. 

Uporaba: Otroško igrišče je zaradi privlačnih igral zelo obiskano, kar se pozna tudi na 

travni ruši, ki pa ni dovolj kvalitetna za ta način uporabe. Prostor je zelo obiskan ob 

kulturnih prireditvah. Za obiskovalce pa je tudi zanimiva razgledna točka na sotočje reke 

Save in Kokre. 

 

   
Slika 105: Poškodovana 

travna ruša 

Slika 106: Gole zaplate v travni 

ruši 

Slika 107: V travni ruši veliko 

detelje in trpotca 
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Stanje/vzdrţevanje: Trava je pokošena. V travni ruši veliko detelje, regrata in ostalih 

plevelnih vrst. Travna ruša je dokaj redka, na nekaterih mestih so gole zaplate, tudi 

kamenje. 

Predlogi za izboljšanje stanja: Igrala so postavljena zelo na gosto, zato so obremenitve na 

trati velike. Manj igral in preoblikovan teren bi boljše funkcioniralo  v tem prostoru, 

obenem pa dalo priloţnost za rabo ne samo otrok, ampak tudi drugim obiskovalcem. 

Travno rušo bi morali zamenjati za bolj kvalitetno in bolj odporno proti mehanskim 

obremenitvam. 

5.2.3.2 Nogometno igrišče in otroško igrišče  »Gibi-gib« 
 

otroško igrišče

nogometno igrišče

 
Slika 108: Ortofoto posnetek, Rekreacijsko središče (Geopedia, 2010) 

Nogometno igrišče 

   
Slika 109, 110, 111: Travna ruša na nogometnem igrišču 

Stanje travne ruše: Trata je dobro vzdrţevana, košena. Travna ruša je zelo gosta. V 

sestavi travne ruše ni plevelnih vrst. 
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Otroško igrišče »Gibi-gib« 

   
Slika 112, 113, 114: Otroško igrišče »Gibi-gib« 

Oblikovne značilnosti: Na igrišču preoblikovan teren, ki je zatravljen. Osrednji del je 

ravninski. Igrala so razporejena tako, da spodbujajo obiskovalce k uporabi celotnega 

prostora. Na igrišču so zasajena ţe precej stara drevesa. 

Uporaba: Igrišče je zelo obiskano, kar se vidi tudi na travni ruši, ki je na izpostavljenih 

delih in pod drevesi zelo poškodovana. 

   
Slika 115: Redka travna ruša 

pod drevesi 

Slika 116: Redka travna ruša Slika 117: Gole zaplate, zelo 

poškodovana travna ruša 

Stanje/vzdrţevanje: Trata je na splošno v zelo slabem stanju. Travna ruša je redka, na 

veliko delih so tla popolnoma gola. Pod drevesi trate ni več, razširja se mah. Trata je v 

najboljšem stanju sredi igrišča, vsebuje številne druge rastlinske vrste. 

Trata na igrišču je na splošno zelo slabo vzdrţevana, če je sploh primerna podlaga za tako 

obremenjeno površino. Največje otroško igrišče v Kranju bi moralo biti bolje vzdrţevano. 

Predlogi za izboljšanje stanja: Trato bi morali v celoti obnoviti, od priprave rastišča, do 

na novo zasejane trave. Uporabiti bi morali mešanico travnih vrst, ki so zelo odporne proti 

mehanskim obremenitvam. Trato pa bi morali redno vzdrţevati in poškodbe na trati sproti 

popravljati. Pod drevesi bi bila bolj primerna druga oblika zasaditve.  
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5.2.4 Parki  

5.2.4.1 Prešernov gaj 
 

 
Slika 118: Ortofoto posnetek, Prešernov gaj (Geopedia, 2010) 

 

 

   
Slika 119: Zelenica v 

Prešernovem gaju 

Slika 120: Zelenica omejena s 

tlakovano potjo 

Slika 121: Travna ruša v 

Prešernovem gaju 

 

Oblikovne značilnosti: Park je nekdanje pokopališče preurejeno v spominski park. Park je 

obdan s kamnitim zidom. Teren v parku ni preoblikovan, zelenice so gosto zasajene z 

drevesi, večinoma brezami.  

Uporaba: Park deluje spokojno. Ljudje v parku iščejo mir, tam radi posedijo in se 

spočijejo. Mlajše generacije posedajo na zelenicah pod brezami. Večkrat pa je večkrat 

ţrtev vandalizma. 

Stanje/vzdrţevanje: Zelenica je pokošena in na večjem območju v dobrem stanju. Travna 

ruša na nekaterih predelih ni najboljše kakovosti, v travni ruši nekaj mahu. Pod drevesi 

travne ruše ni ali pa je zelo redka. 

Predlogi za izboljšanje stanja: Rastiščne razmere v parku so vlaţne in senčne, zato bi 

morali travno mešanico izbrati glede na te razmere. Pod drevesi, kjer je svetlobe še manj, 

bi bila primerna druga oblika zasaditve. Boljše vzdrţevanje in bolj pogosta košnja bi 

travno rušo zgostila in jo naredila bolj kvalitetno. 
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5.2.4.2 Park la Ciotat 
 

 
Slika 122: Ortofoto posnetek Park la Ciotat (Geopedia, 2010) 

 

   
Slika 123: Park je prehodne 

narave 

Slika 124: Zelenica v parku La 

Ciotat 

Slika 125: Skulpture v parku

 

Oblikovne značilnosti: Manjši park, ki ga obkroţajo javne stavbe (banka, policija in 

kino). Park je prehodne narave, zelenice so prekinjene s potmi. Na zelenicah je nekaj 

neurejenih cvetličnih gred ter grmovnih zasaditev. Je reprezentativne narave (v parku so 

kipi pomembnih gorenjcev in kamnite skulpture). 

Uporaba: Zelenic ljudje ne uporabljajo za posedanje ali oddih, saj je park bolj prehodne 

narave.  

Stanje/vzdrţevanje: Zelenica je pokošena. V sestavi travne ruše prevladuje detelja, poleg 

tega je še veliko plevelnih vrst (regrat in trpotec) Travna ruša je na nekaterih mestih zelo 

redka. Zelenica je polna odpadlega listja. 

Predlogi za izboljšanje stanja: Travna ruša je, glede na to, da je to zelenica okrasnega in 

reprezentativnega značaja, slabe kakovosti. Potrebno bi bilo obnoviti travno rušo, uporabiti 

travno mešanico primerno za okrasne trate,  predvsem pa odstraniti plevelne vrste, ki 

kazijo videz trate. 
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6 RAZPRAVA IN SKLEPI 

Druţina trav je ena najštevilčnejših, saj obsega več kot 600 rodov in okoli 10 000 vrst. So 

nadvse prilagodljive vrste, saj uspevajo na vsaki celini od juţnega polarnega kroga 

(Antarktike)  do tropskih con ob ekvatorju, do severnega polarnega kroga (Arktike), vse od 

gorskega sveta do morja. V našem okolju se naravni travniki pojavljajo v gorskem svetu, v 

niţinah pa travnike umetno vzdrţujemo s košnjo. 

Kljub razširjenosti travnih vrst in prilagodljivosti na različne rastiščne razmere pa je le 

malo vrst primernih za trato. Za kakovostno trato je izbor travnih vrst zelo pomemben. V 

nalogi so opisane tiste travne vrste, ki so v našem okolju najprimernejša izbira za trato. 

Vsaka od teh vrst ima specifične lastnosti glede rastnih razmer in odpornosti proti 

obremenitvam. Zaradi laţje preglednosti so travne vrste razporejene v razpredelnice, glede 

na njihove rastiščne zahteve (svetloba, lastnosti tal, temperatura in vlaga). 

Travne vrste pa ne izbiramo samo glede na rastiščne razmere, ampak tudi glede na namen, 

ki mu bo trata sluţila. Za okrasne trate so primerne vrste, ki imajo gosto razrast, intenzivno 

barvo, medtem ko odpornost trav proti obremenitvam tu ni pomembna. Za uporabne, 

vzdrţljive ali športne trate pa so pomembne predvem mehanske lastnosti, saj bodo 

obremenitve trate tu velike. Tudi vzdrţevanje se razlikuje glede na tip trate. Okrasne in 

športne trate so zelo zahtevne za vzdrţevanje in zahtevajo tudi velike finančne vloţke. 

Trata je sestavljena iz mešanice travnih vrst, ki so najbolj primerne glede na rastiščne 

razmere in tip trate. Mešanica je nujno potrebna zato, ker se travne vrste s svojimi 

različnim lastnostmi dopolnjujejo. Trata, ki bi bila samo iz ene travne vrste, bi bila zelo 

izpostavljena raznim neugodnim vplivom iz okolja (suša, mraz, bolezni, prevelika 

obremenjenost), ki jo lahko tako poškodujejo, da odmre. Z uporabo različnih vrst trav pa to 

lahko preprečimo, saj se vsaka vrsta trave drugače prilagaja na okolje. 

Travne mešanice za različne tipe trat so predstavljene v obliki preglednic, kjer so podane 

travne vrste, ki sestavljajo mešanico in njihov deleţ v mešanici. To so predlogi nekaterih 

strokovnjakov, oz. standardi, ki so se najbolje obnesli. Vsak strokovnjak pa si lahko glede 

na specifične razmere, sestavi tako travno mešanico, ki bo po njegovi presoji najbolje 

uspevala v danih razmerah. V pomoč so mu lahko preglednice vrste trav glede na rastiščne 

razmere. 

Pri izdelavi trate je ena od najpomembnejših stvari priprava rastišča (vodni reţim tal, 

optimalen substrat - zemlja, priprava primerne površine) in izbira prave travne mešanice. 

Od priprave rastišča je odvisno kako bo trata uspevala in ali bo sluţila svojemu namenu. 

Velikokrat se v praksi temu ne pripisuje velikega pomena in se skuša na najhitrejši moţen 

način doseči ozelenjeno površino. Rezultati površne priprave rastišča so potem neprivlačna 

trata z veliko plevelnimi vrstami, bolj zahtevno vzdrţevanje oz. popravljanje stanja, taka 

trata pa ne sluţi svojemu namenu. Drug problem je tudi izbira travnih mešanic. Travne 

mešanice, ki jih sejejo za trate, niso sestavljene za točno določene razmere rastišča in tip 

trate, ampak se po vsej verjetnosti uporabljajo ţe pripravljene mešanice, ki niso povsem 

primerne za določene razmere.  

Javne zelene površine so za mesto nujno potrebne, saj zvišujejo ţivljenski standard in 

kakovost prebivalcev in imajo veliko materialno vrednost.  Vzdrţevanje teh površin, pa 

zahteva tudi velika finančna sredstva. Analiza stanja v Kranju je pokazala, da so zelenice 

vzdrţevane le, kolikor je nujno potrebno, torej košnja nekajkrat letno. Problemov pri 
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urejanju tratnih površin v mestu je več. Izpostavila bi slabo organizacijo pri upravljanju s 

temi površinami, pomanjkanje finančnih sredstev in slab strokovni pristop. Finančna 

sredstva, ki se namenjajo tej dejavnosti so zelo omejena. Zaradi tega so mogoča le nujna 

vzdrţevalna dela, ki pa ne zadoščajo potrebam po urejenih in privlačnih zelenicah. S tem te 

površine zgubljajo svojo vrednost. Zelenice, ki se ne uporabljajo oz. njihova funkcija ni 

opredeljena, so lahka tarča za novogradnje ali preoblikovanje v parkirne prostore. Mesto s 

tem izgublja dragocene zelene površine, kakovost bivalnega okolja pa se niţa. Velika 

problematika urejanja teh območij so tudi lastništva. Veliko zelenih območij je v privatni 

lasti, kar oteţuje celovit pristop k urejanju in oblikovanju zelenih površin. 

Analiza stanja javnih zelenic v mestu Kranj zajema opis oblikovnih značilnosti območja, 

ugotovitve kako in koliko prostor uporabniki izkoriščajo, ter oceno kakovosti travne ruše. 

Za boljše razumevanje in predstavo so dodane fotografije analiziranih območij. V analizi 

so vključena območje, kjer je gostota uporabnikov največja. To so blokovska naselja z 

različno tipologijo objektov (visoki, nizki bloki, stolpnice), rekreativne površine (otroška 

igrišča, nogometno igrišče), parki in okolica izobraţevalnih ustanov.  

Rezultati analize so v večini skladni z hipotezami, ki sem jih postavila na začetku naloge. 

Zelenice so zaradi pomanjkanja finančnih sredstev za njihovo vzdrţevanje in bolj pestro 

oblikovanje, nezanimive površine za uporabnike, ki se zato spreminjajo v parkirišča ali 

površine za nove gradbene objekte. Veliko zelenice je brez programskih vsebin, ki bi 

uporabnike nagovarjale k uporabi oz. zadrţevanju. Na zelenice, ki so programsko podprte 

(otroška igrala, urbana oprema, reliefno razgiban prostor), pa je travna ruša večinoma v 

zelo slabem stanju (gole zaplate, veliko plevelnih vrst). Problem pri tem je slab strokovni 

pristop pri sami izdelavi in nadaljnem vzdrţevanju teh površin. Nepravilna izbira travnih 

mešanic (običajno ţe kar pripravljenih), neprimerno pripravljeno rastišče in nezadostno 

vzdrţevanje so vzroki za slabo stanje zelenic.  

Pomembno je tudi oblikovanje zelenic. Zelenice naj bodo med seboj povezane, saj je tako 

vzdrţevanje (košnja) laţje. Veliko je prostorov, kjer je trata nesmiselna izbira za 

ozelenitev. To so prostori, kjer je vzdrţevanje trate teţko, kjer so razmere za uspevanje 

trate neugodne ali kjer površina sploh ni namenjena hoji ali zadrţevanju. Za ozelenitev teh 

površin bi bile bolj primerne druge oblike, kot so npr. naravni travnik, nadomestki za trato, 

pokrovne rastline. Pri nas take oblike zasaditev še niso priljubljene. Te oblike zahtevajo 

precej manj vzdrţevanja in posledično stroškov, ki so z njim povezani, obenem pa so tudi 

ekološko bolj sprejemljive za okolje. V prostor vnesejo zanimive vizualne učinke, kar 

popestri celotno sliko prostora.  

Trata je sredstvo, ki ponuja veliko oblikovalskih moţnosti. To omogoča sama struktura 

trate. Oblika posamezne rastline ni toliko pomembna, kakor je pomembna homogena 

površina, ki jo tvori na tisoče samostojnih rastlinic. Prilagodljivost trate na različne reliefne 

oblike je zato velika, saj se kakor preproga prilagodijo in razrastejo po celem terenu.  

Različni pristopi pri oblikovanju zatravljenih površin so v tujini ţe bolj uveljavljeni. V 

posameznih sklopi so predstavljeni v prilogah. S slikami so predstavljene oblikovalske 

moţnosti, kako lahko trato oblikujemo z različno višino košnje, kombinacijami trate in 

tlaka, cvetočim travnikom, s preoblikovanjem terena ipd. S temi pristopi lahko tratne 

površine vsebinsko in vizualno obogatimo. 
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7 POVZETEK 

V diplomski nalogi so predstavljeni različni tipi trat. V uvodu je izpostavljen predvsem 

pomen trate kot osnove večine krajinskih ureditev. Trata je v krajinskem oblikovanju kot 

prazno platno v slikarstvu. Trata je osnovna ploskev, na kateri z različnimi volumenskimi 

elementi ustvarjamo prostor. Da doseţemo kakovostno trato, moramo poznati prave 

postopke izdelave in vzdrţevanja tratnih površin. 

V nadaljevanju so v nalogi opisane travne vrste, ki so primerne za trate v naših ekoloških 

razmerah. Razdeljene so v dve skupini: trave hladnih območij in trave toplih območij. V 

Sloveniji ima zelo raznolike razmere, od vlaţnih območij, kjer je padavin dovolj, vendar 

niso enakomerno razporejene čez celo leto, do sušnih območij. Temu primerno moramo 

tudi izbirati travne vrste, ki bodo v danih razmerah najbolje uspevale. Zaradi boljše 

preglednosti so travne vrste razporejene v preglednice, glede na rastiščne pogoje (svetloba, 

tla, vlaga, temperatura), kar nam omogoča tudi laţji izbor travnih vrst v določenem 

prostoru. 

Poznamo različne tipe trat. Razdeljene so glede na njihov namen uporabe, od okrasnih, 

uporabnih in vzdrţljivih trat, do trat v krajini. Trato sestavljajo različne travne vrste glede 

na tip trate in rastiščne razmere. Travne mešanice so predstavljene v preglednicah, kjer 

lahko izvemo, katere travne vrste sestavljajo mešanico in kakšen deleţ ima posamezna 

vrsta v mešanici. Od postopkov izdelave in vzdrţevanja je odvisno, ali bo trata sluţila 

svojemu namenu. Postopki izdelave so opisani v posameznih poglavjih. Zelo pomembna je 

priprava rastišča, od priprave substrata do vodnega reţima ter samega oblikovanja 

zemljišča. Priprava rastišča se razlikuje glede na tip trate. Vzdrţevanje trate obsega vrsto 

ukrepov, kot so: košnja, namakanje, gnojenje, obnavljanje. Tudi tu se ukrepi, predvsem pa 

njihova pogostost, razlikujejo glede na tip trate, ki jo vzdrţujemo. Okrasne in športne trate 

so zahtevnejše za vzdrţevanje kot uporabne trate ali trate v krajini. 

V nalogi so poleg klasične trate predstavljene tudi njene alternative, ki so manj zahtevne za 

vzdrţevanje in so ekološko bolj sprejemljive za okolje. Opisani so postopki za ureditev 

naravnega oz. cvetočega travnika, travnika trajnic. V preglednicah so razvrščene in opisane 

vrste, ki so primerne za določen tip zasaditve naravnega travnika. Opisane so tudi vrste, ki 

so primerne za netravne trate. 

Naloga predstavlja različne principi oblikovanja, ki jih omogoča trata. Od razgibano 

oblikovanega reliefa, do različnih vzorcev v trati, ki jih ustvarimo s košnjo, ter različnimi 

kombinacijami drugih rastlinskih vrst s travami. Za boljšo predstavo pa so v prilogah v 

posameznih sklopih zbrane slike z več primeri.  

Zadnji del naloge je obsegal delo na terenu in analiziranje stanja in uporabe javnih zelenic 

v mestu Kranj. V analizo so bile vključene izbrane zelenice (v blokovskih naseljih z 

različnimi tipologijami objektov, rekreacijske površine, zelenice okoli izobraţevalnih 

ustavnov in dva parka v središču mesta), kjer je gostota uporabnikov največja oz. so javno 

dostopne. Pri tej analizi so se potrdile hipoteze na začetku naloge, ki so predvidevale, da so 

zelenice zaradi pomanjkanja finančnih sredstev za njihovo vzdrţevanje, ter slabega 

strokovnega pristopa pri pripravi in vzdrţevanju,  nezanimive površine za uporabnike in se 

zato spreminjajo v parkirišča ali površine za nove gradbene objekte.  
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PRILOGA J: 
 

Travne mešanice (Semenarna Ljubljana, 2010) 

 

Uporaba/značilnosti Travne vrste Utežni % 

TIVOLI  

Za parke in rekreacijske  

površine v humidni klimi. 

Manj intenzivna nega. 

1. Festuca rubra trichopylla 

(vreţasta rdeča bilnica) 20 

2. Festuca rubra commutata 

(šopasta rdeča bilnica) 30 

3. Lolium perenne (trpeţna 

ljuljka) 15 

4. Lolium perenne (trpeţna 

ljuljka) 15 

5. Poa pratensis (travniška 

latovka) 20 

  100 

 

Uporaba/značilnosti Travne vrste Utežni % 

OPATIJA  

Za vrtne in okrasne trate v 

aridni klimi. 

Za sončne lege. 

1. Festuca rubra commutata 

(šopasta rdeča bilnica) 25 

2. Festuca rubra rubra (bilnica 

parkovna) 20 

3. Festuca rubra trichopylla 

(vreţasta rdeča bilnica) 25 

4. Festuca ovina ssp. duriuscula 

(ovčja bilnica)  10 

5. Lolium perenne (trpeţna 

ljuljka)  20 

  100 

 

Uporaba/značilnosti Travne vrste Utežni % 

OSOJA  

Za senčne lege. 

1. Agrostis capillaris (tenuis) 

(navadna šopulja)  5 

2. Poa nemoralis (gozdna latovka) 27 

3. Poa pratensis (travniška 

latovka) 22 

4. Poa pratensis (travniška 

latovka) 0 

5. Festuca ovina ssp. duriuscula 

(ovčja bilnica)  15 

6. Festuca rubra trichopylla 

(vreţasta rdeča bilnica) 14 

7. Lolium perenne (trpeţna 

ljuljka) 17 

  100 

 

Uporaba/značilnosti Travne vrste Utežni % 

OAZA  

Hitro rastoča, za vrtne trate in 

športna igrišča. 

Dobro prenaša obremenitve. 

1. Lolium perenne (trpeţna 

ljuljka) 40 

2. Lolium perenne (trpeţna 

ljuljka) 30 

3. Lolium perenne (trpeţna 

ljuljka) 30 

  100 

 

 



 

 

 

Uporaba/značilnosti Travne vrste Utežni % 

BLED  

Za negovane rekreacijske 

površine. 

Intenzivna oskrba. 

Dobro prenaša obremenitve. 

1. F. rubra commutata (šopasta 

rdeča bilnica) 15 

3. F. rubra trichophyla (vreţasta 

rdeča bilnica) 10 

4. Lolium perenne (trpeţna ljuljka) 25 

5. Lolium perenne (trpeţna ljuljka) 20 

6. Poa pratensis (travniška 

latovka) 30 

7. Poa pratensis (travniška 

latovka) 0 

  100 

 

Uporaba/značilnosti Travne vrste Utežni % 

PIKA  

Za obnovo travne ruše, za 

dosejevanje praznih mest v 

trati. 

Obloţeno seme. 

1. Loilium perenne (trpeţna 

ljuljka) 35 

2. Lolium perenne (trpeţna 

ljuljka) 15 

3. Lolium perenne (trpeţna 

ljuljka) 30 

4. Poa pratensis (travniška 

latovka) 20 

  100 

 

Uporaba/značilnosti Travne vrste Utežni % 

PIKA PLUS 

Za enostavno obnovo trate. 

Za dosejevanje praznih, 

zaplevljenih, ali 

poškodovanih mest v trati. 

Semena obloţena z 

dodatnim gnojilom. 

1. Lolium perenne (trpeţna 

ljuljka) 19 

2. Lolium perenne (trpeţna 

ljuljka) 36 

3. Gnojilo  45 

  100 

 

Uporaba/značilnosti Travne vrste Utežni % 

NOBLESSE 

Za prestiţne trate(gosta 

ruša, intenzivna barva). 

Hitrorastoče trave.  

Obloţena semena 

(zanesljiva in enostavna 

setev). 
 

1. F. rubra commutata (šopasta 

rdeča bilnica) 25 

2. Festuca rubra rubra (bilnica 

parkovna) 10 

3. F. rubra trichophyla (vreţasta 

rdeča bilnica) 15 

4. Lolium perenne (trpeţna ljuljka) 20 

5. Lolium perenne (trpeţna ljuljka) 10 

6. Poa pratensis (travniška 

latovka) 20 

  100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uporaba/značilnosti Travne vrste Utežni % 

ROŽNIK  

Za naravne, cvetoče trate. 

Ohranjanje biotske 

raznovrstnosti. 

1. Festuca rubra commutata 

(šopasta rdeča bilnica) 23 

2. Festuca rubra rubra (bilnica 

parkovna) 35 

3. Festuca ovina ssp. duriuscula 

(ovčja bilnica) 20 

4. Agrostis capillaris (tenuis) 

(navadna šopulja) 0 

5. Poa pratensis (travniška 

latovka) 17 

6. Briza media (navadna migalica) 0,2 

7. Bromus erectus (pokončna 

stoklasa) 2,48 

8. Papaver rhoeas (poljski mak) 0,1 

9. Centaurea cyanus (plavica) 0,6 

10. Salvia pratensis (travniška 

kadulja) 0,4 

11. Leontodon hispidus (navadni 

otavčič) 0 

12. Knautia arvensis (njivsko 

grabljišče) 0,3 

13. Trifolium incarnatum 

(inkarnatka) 0,4 

14. Lotus corniculatus (navadna 

nokota) 0,3 

15. Achillea millefolium 0,2 

16. Medicago lipollina 0,02 

  100 

 
Uporaba/značilnosti Travne vrste Utežni % 

MEDITERAN 

Za sušna področja 

(močnejši koreninski 

sistem). 

1. Festuca arundinacea (trstikasta 

bilnica) 90 

2. Lolium perenne (trpeţna ljuljka) 10 

  100 

 
Uporaba/značilnosti Travne vrste Utežni % 

 RUSTICA 

Travna mešanica z 

drobnolistno deteljo (lepša 

in gostejša trata, manj 

plevela). 

Naravna ekološka 

(gnojenje ni potrebno). 

Ugodna za sušne razmere. 

1. Trifolium dubium (drobnolistna 

detelja) 5 

2. F. rubra trichophyla (vreţasta 

rdeča bilnica) 12 

3. F. rubra commutata (šopasta 

rdeča bilnica) 24 

4. Lolium perenne (trpeţna ljuljka) 12 

5. Lolium perenne (trpeţna ljuljka) 26 

6. Poa pratensis (travniška 

latovka) 21 

 

 

  



 

 

Travne mešanice - MASTER GREEN (Agrosaat, 2008) 

 

Uporaba/značilnosti Travne vrste Utežni % 

ROYAL BLUE 

Za ozelenitev večjih 

površin, 

posebej na sušnih legah in 

v krajih z daljšim 

vročim obdobjem. 
 

1. Festuca arundinacea (trstikasta 

bilnica) 90 

2. Lolium perenne (trpeţna ljuljka) 10 

  100 

 

Uporaba/značilnosti Travne vrste Utežni % 

ROYAL SPORT 

Za ozelenitev vseh 

športnih površin in igrišč 

(trpeţnost, intenzivnost 

barve, gostoto, mehkobo 

travne ruše, ter odpornost 

na gaţenje in na slabšo 

oskrbo z vodo). 

1. Lolium perenne (trpeţna ljuljka) 80 

2. Poa pratensis (travniška latovka) 20 

  100 

 

Uporaba/značilnosti Travne vrste Utežni % 

ROYAL GOLF 

Za travne ruše visoke 

estetske vrednosti 

(zelo tanko listje pokončne 

rasti, izjemna 

odpornost na gaţenje). 

1. F. rubra trichophyla (vreţasta 

rdeča bilnica) 40 

2. Poa pratensis (travniška latovka) 40 

3. F. rubra commutata (šopasta 

rdeča bilnica) 20 

  100 

 

Uporaba/značilnosti Travne vrste Utežni % 

UNIVERSAL 

Za hitro ozelenitev velikih 

površin, posebej ob 

avtocestah, kanalih, na 

breţinah in drugih javnih 

površinah. 

Ni zahtevna 

za vzdrţevanje. 

1. Lolium perenne (trpeţna ljuljka) 50 

2. Festuca arundinacea (trstikasta 

bilnica) 50 

  100 

 

Uporaba/značilnosti Travne vrste Utežni % 

LOLIUM BLEND 

Za obnovo travne ruše. 

(travni ruši povrne gostoto 

in intenzivno 

zeleno barvo). 

1. Lolium perenne (trpeţna ljuljka) 100 

 100 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uporaba/značilnosti Travne vrste Utežni % 

SUNNY 

Za sončne lege. 
 

1.  Lolium perenne (trpeţna ljuljka) 60 

2. Poa pratensis (travniška latovka) 20 

3. F. rubra commutata (šopasta 

rdeča bilnica) 20 

  100 

 

Uporaba/značilnosti Travne vrste Utežni % 

SHADOW 

Za senčne in hladnejše 

lege, površine pod drevesi 

v parku ali površine ob 

gozdu. 

1.  Poa pratensis (travniška 

latovka)  10 

2. Festuca arundinacea (trstikasta 

bilnica) 70 

3. F. rubra commutata (šopasta 

rdeča bilnica) 20 

  100 

 

Uporaba/značilnosti Travne vrste Utežni % 

MARINA 

Za obmorske lege, 

tolerantna na sušo, visoko 

slanost, nizko košnjo in 

močneje nagnjene terene.  

 

1. Festuca arundinacea (trstikasta 

bilnica) 80 

2. Lolium perenne (trpeţna ljuljka) 10 

3. Cynodon dactylon (prstasti 

pesjak) 10 

  100 

 

 



 

 

PRILOGA K: 
 

ZELENE POVRŠINE V MESTU KRANJ (Oikos, 2007) 
 

Tabela 8: Izmere javnih 

nasadov in zelenih površin v 

Mestni občini Kranj Mestna 

četrt  

Javni nasadi  Skupno m² 

Center  Pungert  1.395  

Center  Prešernov spomenik pri gledališču  

Center  Mestni trg, Maistrov trg, trg pri PTT  

Center  Slovenski trg  1.114  

Center  J. nasadi pri del. Domu in Creini 

ob cesti  

450  

Center  J. nasadi ob stavbi občine  1.063  

Center  J. nasadi pri bivšem SDK  306  

Center  Sedišče ob Partizanski cesti  126  

Center  J. nasadi pri bivšem Vino-pivo 

Kranj  

556  

Center  J. nasadi ob Mladinski in 

Stritarjevi ul.  

1.865  

Center  J.nasad pri Kino Center  2.008  

Center  Prešernov Gaj  6.311  

Center  Prešernov Gaj - igrišče  1.239  

Center  J. nasadi ob avtobusnem 

postajališču  

420  

Center  Nabreţje Jelenovega klanca  4.420  

Center  J.nasadi KS Center  2.167  

Center  Kriţišče pri ţelezniški postaji  4.978  

Center  Kiselstein  1.500  

Center skupaj  29.918  

Jelenov klanec  Pod Jelenovim klancem  5.600  

Jelenov klanec - skupaj  5.600  

Vodovodni stolp  J. nasad pri banki v kriţišču c. St. 

Ţagarja in Bleiweisove  

1.729  

Vodovodni stolp  Ploščad pri nebotičniku  

Vodovodni stolp  Parkirni prostor za nebotičnikom  254  

Vodovodni stolp  J. nasad ob H8  1.636  

Mestna četrt Javni nasadi Skupno 

m² Vodovodni stolp  

J. nasad pri vrtcu Janina  120  

Vodovodni stolp  J. nasadi KS Vodovodni stolp  115.425  

Vodovodni stolp - skupaj  119.164  

Zlato Polje  J. nasad pri Stošičevem spomeniku  14  

Zlato Polje  J. nasadi ob semaforju na Kidričevi  7.902  

Zlato Polje  J. nasadi ob semaforju na Zlatem 

Polju  

6.589  

Zlato Polje  J. nasadi KS Zlato Polje  62.255  

Zlato Polje  J. nasadi pri šoli na Zlatem Polju  6.800  

Zlato Polje  Parkirišče Zdravstveni dom  1.500  

Zlato Polje - skupaj  85.060  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
se nadaljuje 



 

 

nadaljevanje 

 
Tabela 8: Izmere javnih 

nasadov in zelenih površin v 

Mestni občini Kranj Mestna 

četrt  

Javni nasadi  Skupno m² 

Planina 1  J. nasad pri parkirnem prostoru ob 

mostu na Planini  

150  

Planina 1  Zeleni pas ob cesti 1. maja  3.530  

Planina 1  J. nasad na pokopališču ob NOB 

spomeniku  

4.019  

Planina 1  J. nasad pred vrtcem Čebelica  592  

Planina 1  J. nasad pri garaţi Triplex Planina  754  

Planina 1  J. nasad ob zahodni obvoznici od 

Mlekarne do Iskre  

18.056  

Planina 1  J. nasadi KS Planina- Huje  88.287  

Planina 1  J. nasadi Planina 71-74  2.278  

Planina 1  Pokopališče zunaj  1.675  

Planina1 - skupaj  119.341  

Planina2  J. nasadi KS Bratov Smuk  43.729  

Planina2 - skupaj  43.729  

Planina 3  Planina III  18.744  

Planina 3 - skupaj  18.744  

Komunalna cona  J. nasadi v komunalni coni  2.917  

Komunalna cona - skupaj  2.917  

Trgovska cona  Trgovska cona Petrol - Remont  3.200  

Trgovska cona  Trgovska cona kriţišče  200  

Trgovska cona - skupaj  3.400  

Primskovo  Primskovo cesta Staneta Ţagarja  1.200  

Primskovo  Kulturni dom Primskovo  1.410  

Primskovo  Igrišče Primskovo  7.800  

Primskovo - skupaj  10.410  

Drulovka  25.800  

Drulovka - skupaj  25.800  

Straţišče  Straţišče rondo  1.200  

Straţišče  Straţišče trgovina  950  

Straţišče  Straţišče Baragov trg  1.120  

Stražišče - skupaj  3.270  

Gorenja Sava  Gorenja Sava  440  

Gorenja Sava - skupaj  440  

Gradbinčeva jama  Gradbinčeva jama  2.900  

Gradbinčeva jama - skupaj  2.900  

SKUPAJ  470.693  

 

 *Z zeleno barvo so označeni nasadi, ki so bili vključeni v analizo zelenic v občini Kranj v diplomski nalogi 
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