
RECEPTI 

PAPIR IZ JAPONSKEGA DRESNIKA 

Steblo japonskega dresnika najprej narežemo in 

počakamo, da se posuši. Nato ga nekaj ur na-

makamo v vodi. Vzamemo ga iz vode, potolče-

mo s kladivom ter narežemo na majhne koščke, 

primešamo vodo in pustimo, da se kuha nekaj 

minut. V drugi posodi namočimo star časopisni 

papir, dodamo dresnik in zmešamo s paličnim 

mešalnikom. Dobljeno maso precedimo, osuši-

mo na krpi in obtežimo. 

DRESNIKOVE ŽITNE TABLICE 

Zmešamo fino nasesekljan japonski dresnik, pol 

skodelice sladkorja in tri žlice vode. Zavremo ter 

ločeno zmešamo koruzni škrob in tri žlice vode. 

V majhen pekač damo polovico mešanice ko-

smičev, prekrijemo z mešanico japonskega dre-

snika in dodamo še ostale kosmiče. Dobljeno 

maso rahlo stisnemo, da se bolje sprime. Peče-

mo od 25 do 30 minut pri 180 °C.  
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DRESNIKOVANJE 
 

SPLOŠNO O DRESNIKU 

Japonski dresnik (Fallopia japonica)  je invaziv-

na trajnica z grmičasto razrastjo, ki izvira iz Ja-

ponske in sodi med 100 najbolj invazivnih ras-

tlin sveta, za katero v Sloveniji velja prepoved 

sajenja v okrasne in druge namene. 

Je od dva do tri metre visok grm, ki zraste iz 

podzemnih delov vsako vegetacijsko sezono. 

Pozimi nadzemni deli odmrejo, podzemne kore-

nike, ki so zelo razrasle in lahko segajo več me-

trov stran od materinske rastline, pa prezimijo.  

Nad kolenci izraščajo celorobi, široko jajča-

sti listi, ki so dolgi od 5 do 15, redkeje 20 cm, in 

široki do 10 cm.  

PRIPOROČLJIV NAČIN ODSTRANJEVANJA 

Če ga želimo izkoreniniti,  je treba v celoti izko-

pati korenine, ki so razraščene globoko v zem-

ljo. Za najučinkovitejše se izkaže dosledno koše-

nje, s katerim korenine oslabijo v roku 15 let. 

Možno je tudi prekrivanje območja, poraslega z 

dresnikom, s črno folijo. 

Festival spoznavanja 

invazivnih rastlin  

s predstavitvijo  

turističnih znamenitosti 

občine Naklo  



POTEK FESTIVALA 

8.00 Učilnica v naravi: Predstavitev dresnika in 

invazivnih vrst  

9.00 Praktična delavnica v slaščičarski delavnici na 

BC Naklo: izdelovanje žitnih tablic z dresnikom 

10.00 Praktična delavnica v aranžerski delavnici 

BC Naklo: izdelovanje papirja iz dresnika 

11.00: kava in prigrizki v jedilnici šole, ogled po-

sestva pod vodstvom dijakov BC Naklo 

 

Slika 1: Pogled na Naklo s Kamniško Savinjskimi Alpami v 

ozadju 

 

Sliki 3 in 4: Cerkev Sv. Petra v Naklem in Vodnjak Gregorja 

Voglarja  

DRESNIKOVA POT  

Naklo je občina, ki jo je nekdaj zaznamovala fur-

manska dejavnost. V sodelovanju s Konjeniškim 

društvom Naklo vam zato nudimo atraktiven 

ogled Dresnikove poti na kočiji. Lokalni turistični 

vodiči pod okriljem Turističnega društva Naklo pa 

bodo poskrbeli za predstavitev lokalnih turističnih 

zanimivosti, ki jih srečamo na poti.   

12.00 Odhod kočije izpred BC Naklo proti Strahi-

nju (cerkev Sv. Nikolaja, Janezovčeva hiša, Udin 

boršt). 

12.30 Cegelnica, naselje, ki je ime dobilo zaradi 

nekdanje tradicije izdelovanja opek. Na ogled je že 

prvo večje rastišče dresnika in njegovo širjenje na 

sosednje kmetijske površine.  

13:00 Postanek pred OŠ Naklo, srečanje z učenci 

9. razredov. Tamkajšnje šolsko igrišče ima v nepo-

sredni bližini potok, po katerem se  dresnik zelo 

hitro širi. Predstavitev problematike invazivnih 

rastlin in prikaz možnih načinov odstranjevanja. 

13.30 Nadaljevanje ogleda vasi Naklo (Štucelj, cer-

kev Sv. Petra, vodnjak, posvečen Gregorju Voglar-

ju, razstavljen model lokomotive, ki je nekdaj vozi-

la skozi vas). Ob razstavljeni lokomotivi bomo na-

redili postanek za ogled le-te, možen krajši posta-

nek za hitro kavico, stranišče oz. osvežitev v bliž-

njih gostinskih lokalih (Kresnik, Poni, Hotel Marin-

šek ali Kovač). Opozorimo tudi na sedež Turistič-

nega društva Naklo. 

 

Zemljevid Dresnikove poti  po Naklem 

14.30 Nadaljevanje ogleda mimo gramoznice v 

Naklem, kjer se razrašča ogromno rastišče dresni-

ka ob asfaltni bazi, ob avtocesti proti Bledu, mi-

mo Jurčkove gramoznice v neposredni bližini BC 

Naklo do ribnika Žeje. Tudi tam se dresnik zaradi 

bližine Tržiške Bistrice zelo hitro širi. To je zadnja 

in daljša postojanka, saj nas tu čaka kosilo, znani 

so namreč po dobri morski hrani. Zainteresirani 

gostje se lahko preizkusijo v ribolovu. 

Slika 5: Ribniki Žeje 

 

 

 

                                         


