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mag.Tomaž Ogrin 

mestni svetnik 

Zeleni Slovenije 

 

Ljubljana, 9.12.2013 

 

Mestna občina Ljubljana 

Mestni svet 

 

Vprašanje za 30. sejo MS: Vprašanja in pobude svetnikov 

 

V skladu z 97.čl. Poslovnika MOL zastavljam g. županu naslednja svetniška 

vprašanja in dajem pobudi ter prosim za pisni  odgovor. 

 

Zadeva: Pravilnik o vzdrževanju mestnega drevja in poseki dreves 

 

Na 24. seji MS, dne  18.3.2013 sem na vprašanje o posekih in vzdrževanju 

dreves dobil odgovor, med drugim, da se pripravlja Pravilnik o vzdrževanju  

mestnega drevja, kot priloga k Odloku o urejanju in čiščenju občinskih cest in 

javnih zelenih površin. 

 

Do danes dokumenta nista predložena MS. Problem je, ker vmes poteka sekanje 

velikega drevja  in meščani ga lahko samo nemočno opazujemo, za nastalo 

škodo v bivalnem okolju pa nihče ne odgovarja.  

 

Posebej izpostavljam dva primera, ki sta se zgodila na zasebnih parcelah, 

vendar se  v urejenih razmerah, na primer s Pravilnikom, to ne bi smelo zgoditi.  

Na Dunaju, kot smo lahko ugotovili na skupni seji Odbora za urejanje prostora 

in urbanizem in Odbora za okolje, imajo urejeno tudi sekanje dreves na 

zasebnih parcelah, s tem, da je potrebno posebno dovoljenje, odškodnina in 

zasaditev novih dreves na ustreznih lokacijah. Mag. Maja Simoneti, krajinska 

arhitektka in članica Odbora za urejanje prostora in urbanizem pozna ta 

dunajski pravilnik. To omenjam zato, ker pričakujem, da bo pomagala pripraviti 

Pravilnik o vzdrževanju mestnega drevja po zgledu Dunaja, če že službam to ne 

gre od rok. 

 

Vprašanje: Kdaj bo Pravilnik o vzdrževanju mestnega drevja pripravljen? 

Pobuda: V tem pravilniku naj se predvidi stimuliranje lastnikov velikega drevja, 

da ga vzdržujejo še naprej in ne posekajo.  

 

Prvi primer poseka: Tovil. Lokacijo imenujem kar z imenom Tovil, ki je že 

razvpita zaradi forsiranja izgradnje stanovanj v gozdičku, ki je nastal s časom in 

je bil nedavno posekan, razen zaščitenega bora in pasu ob vodi. Mestna občina 

skuša ugoditi lastnikom s pripravo OPPN, ki je začasno odložen, a ne opuščen, 

kot bi moral biti po mnenju prebivalcev tega predela Ljubljane in drugim 

ljubljančanom, ki jim/nam je gozdiček veliko pomenil.   
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Vprašanje: Ali je MOL pripravljena opustiti OPPN na tem prostoru, ki 

predvideva gradnjo stanovanj in predvideti namesto tega ponovno zasaditev 

drevja in ureditev zelene oaze za ta predel mesta, ki je nujno potrebna? 

 

Drugi primer poseka: Stara cerkev  

Novembra 2011 so posekali osem  velikih dreves ob Celovški cesti ob Stari 

cerkvi, ki so istočasno bila tudi parkovni del spomenika državnega pomena. 

Posek je izvedel kupec – frizerski salon v sklopu objekta na Vodnikovi-Tržni 

ulici, ki da je kupil parcelo 1047/4, da si bo naredil parkirišče.  

Vprašanje: Kako je MOL lahko spregledal te namere? 

Vprašanje: Ali Odbor za urejanje prostora in urbanizem ne vodi računa o 

velikem drevju v pozidanih predelih Ljubljane? Ali ni veliko drevje v gosto 

pozidanih predelih mesta ključnega pomena za zdravo bivalno okolje?  

Pri tem primerjam medijsko odmevno zasaditev dreves ob PST, ki je tako ali 

tako v naravnem okolju z nemarnim odnosom do velikega drevja v pozidanih 

delih mesta. To kaže na to, da ni strategije zelenih oaz v mestu, ampak gre bolj 

za kaotično ''urejanje'' zelenila tu in tam.   

Pobuda:  Od lastnika parcele naj se zahteva zasaditev primerno starih dreves. 


