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Vprašanje in pobuda za 23.sejo MS, točka 2 

 

V skladu s 97.čl. Poslovnika MOL zastavljam g.županu naslednje svetniško 

vprašanje in dajem svetniško pobudo ter prosim za pisni  odgovor. 

 

Zadeva: Posek dreves in strokovno vzdrževanje dreves 

 

1. Pred nekaj leti je bilo potrebno za posek drevesa pridobiti strokovno 

mnenje gozdarskega strokovnjaka. Nato je bila ta obveza ukinjena in 

posledice so negativne. Vsak lahko poseka drevo brez strokovnega 

mnenja in brez kazni. Zakaj je bilo obvezno strokovno mnenje 

ukinjeno? 

 

2. Na skupni seji Odbora za urbanizem MS in Odbora za okolje MS je bilo 

poverjena mag. Maji Simoneti priprava ustreznega odloka za posek in 

strokovno vzdrževanje dreves. Ugotovili smo, da ima Dunaj to zgledno 

urejeno, tako za javna drevesa, kot za zasebna drevesa. Kasneje je ga. 

Simoneti sporočila, da tega ne more pripraviti. Sprašujem, ali mestna 

uprava pripravlja tak odlok oziroma posodablja katerega od obstoječih 

odlokov in, če, kdaj bo gotov za obravnavo na MS oziroma ali je 

mogoče pri pripravi sodelovati? 

 

3. Kljub vrsti člankov v medijih o nujnosti strokovnega vzdrževanja 

mestnih, tako javnih kot zasebnih dreves, se še vedno velika drevesa 

nestrokovno vzdržuje, kar je ne samo neestetsko, temveč tudi zelo 

škodljivo za drevesa. Primer tako povzročene škode so bile Plečnikove 

vrbe ob Ljubljanici, za katere še vedno obstaja dokazni material, ki 

kaže, da so drevesa začela prhneti v notranjosti zaradi nestrokovno 

odžaganih debelih vej, s čimer so bila drevesa odprta škodljivcem in 

postala čez nekaj let (pri drevesih gre vse počasi) nevarna. Predlagam, 

da se ponovno uvede obveza po strokovnem mnenju gozdarskega 

strokovnjaka tako za posek kot za večje akcije vzdrževanja 

(obžagovanja) dreves. Strokovno ali nestrokovno vzdrževanje dreves je 

odraz stanja kulture mestne uprave do prostora in do pomembnosti 

velikih dreves za meščane. To kulturo je nujno treba dvigniti na višji 

nivo.  

       

 


