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ZADEVA:

Spo5tovani !

SvetniSko vpra5anje mag. TomaZa Ogrina

Na podlagi prejetega dopisa z dne 10. 12. 2013, posredujemo odgovore Oddelka za gospodarske

dejavnosti in promet, na naslednja vpraSanja:

Na 24. seji MS, dne 18.3.2013 sem na vpraSanje o posekih in vzdrZevanju dreves dobil odgovor, med
drugim, da se pripravla Pravilnik o vzdrilevanlu mestnega drevja, kot priloga k Odloku o ,nelatriu io
di5denju obdinskih cest in javnih zelenih povr5in.

Do danes dokumenta nista predloZena MS. Problem je, ker vmes poteka sekanje velikega drevja in
me5dani ga lahko samo nemodno opazujemo) za nastalo Skodo v bivalnem okolju pa nihde 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 urejanle prostora in urbanizem in
Odbora za okolje, imajo urejeno tudi sekanje dreves na zasebnih parcelah, s tem, da je potrebno
posebno dovoljenje, od5kodnina in zasaditev novih dreves na ustreznih lokacijah. Mag. Maja
Simoneti, krajinska arhitektka in dlanica Odbora zawejanje prostora in urbanizem poznata dunajski
pravilnik. To omenjam zato, ker pridakujem, da bo pomagala pripraviti Pravilnik o vzdrZevanju
mestnega.drevja po zgledu Dunaja, de Ze sluZbam to ne gre od rok.

Vpra5anie: Kdaj bo Pravitnit< o vzdrievanju mestnega drevja priprdvljen?
Pobrlda: V tem pravilniku naj se predvidi stimuliranje lastnikov velikega drwjao da ga
vzdrZujejo 5e naprej in ne posekajo.

Odsovor:
Pravilnik o vzdrilevanju mestnega drevja je v priprirvi in bo obravnavan predvidoma v prvi polovici
leta20l4. Usklajen bo s SIST DIN standardi (18915, 18916, 18917,189.19, 13920). Vsebovai bo tudi
strokovne podlage za ukrepanje in urejanje na zemlji3dih v lasti MOL.

Prvi primer poseka: Tovil. LokaciLjo imenujem kar z imenom Tovil, ki je Ze rcztpita zaradipritiskov
izgradnje stanovanj v gozdidku, ki je nastal s dasom in je bil nedavno posekan, rczen zaldrtenega bora
in pasu ob vodi. Mestra obdina sku5a ugoditi lastnikom s pripravo OPPN, ki je zadasno odloZen, a ne



opu5den, kot bi moral biti po mnenju prebivalcev tega predela Ljubljane in drugim Ljubljandanom, ki
jim/nam je gozdidek veliko pomenil.
Vnra5anie: Ali je MOL pripravljena opustiti OPPN na tem prostoru, ki predvideva gradnjo
stanovanj in predvideti namesto tega ponovno zasaditev drwja in ureditev zelene oaze zz ta
predel mesta, ki je nujno potrebna?

Odsovor:
MOL nadaljuje pripravo predloga OPPN 273 Tovil v skladu z veljavnim Obdinskim prostorskim
nadrtom MOL - izvedbeni del, ki na tem mestu opredeljuje stanovanjsko namembnost. V sklopu
nadrtovane stanovanjske gradnje bo z OPPN nadrtovana tudi ureditev vedjegajavnega parka kot del
obvodne kontinuirane ureditve vodotoka Grada5dica.

V okviru postopka sprememb in dopolnitev OPN MOL-ID, ki je v pripravi, pobuda za spremembo
namembnosti iz povriin namenjenih stanovanjem v zelene povr5ine na obmodju OPPN 273 Tovil ni
bila podana.

Drugi primer poseka: Siara cerkev
Novembra 2011 so posekali osem velikih dreves ob Celoviki cesti ob Stari cerkvi, ki so istodasno
bila tudi parkovni del spomenika drZavnega pomena. Posek je izvedel kupec - frizerski salon v
sklopu objekta na Vodnikovi-TrLni ulici, ki da je kupil parcelo 104714, da si bo naredil parkiri5de.
Vpra5a4ie: Kako je MOL lahko spregledal te namere?
V konkrbtrem primeru je 5lo za posek na zasebnem zemlji5du, na katerem Mestna obdina Ljubljana
nima pristojnosti za ukrepanje.
Vpra5anie: Ali Odbor za urejanje prostora in urbanizem ne vodi raiuna o velikem drdu v
pozidanih predelih Ljubljane? Ali ni veliko drwje v gosto pozidanih predelih mesta kljuinega
pomena zazdravo bivalno okolje?
Pri tem primerjam medijsko odmevno zasaditev dreves ob PST' ki je tako ali tako v naravnem
okolju z nemarnim odnosom do velikega drwja v pozidanih delih mesta. To kaZe na to, da ni
strategije zelenih oaz v mestu, ampak gre bolj za kaotiino I'urejanje" zelenila tu in tam.
Pobuda: Od lastnika parcele naj se zahteva zasaditev primerno starih dreves.

Odgovor:
Zavedamo se, da so odrasla drevesa pljuda vsakega mesta in Zelimo jih ohraniti, kar se da dolgo, a ne
na radun varnosti ljudi. Mestno drevo mora biti na prvem mestu varno, Sele potem zdravo in lepo.
Nivo vzdrZevanja mestnih dreves se je v zadqih desetih letih modno dvignil. Obrezovanje dreves je v
skladu s sodobnimi arboristidnimi nadeli, sadimo ved dreves kot v preteklosti, sadike so prve kvalitete
in takih dimenzlj, da takoj zadno opravljati svojo ekolo5ko in estetsko funkcijo v prostoru.
Gradbene posege na obmodju zelenih povrSin, kjer so obstojeda drevesa je potrebno opravljati z
veliko pazljivostjo, v preteklem letu je bilo izdanrh nekaj kazni tistim, ki so po5kodovali mestna
drevesa. Za posek odraslih dreves, sploh za drevesa vedjih dimenzlj, imamo strokovna mnenja
arborista. Sekamo v vedini primerov le nevama, poSkodovana ali Le suha drevesa.
Zavedamo se pomena odraslih velikih dreves, vendar vas hkrati obve5d.amo, da imamo na ved
lokacijah po Ljubljani velike pritiske stanovalcev po odstranitvi takih dreves. Stanovalci si marsi$e
Zelijo manj5ih dreves, mi pa jih prepridujemo o pozitivni vlogi velikih dreves. Vsem Leljam se ne da
ustredi, vendar smo prepridani, da delamo v pravi smeri.

Prijazen pozdrav,

Vroditi:
- naslovniku
- OUP
- arhiv OGDP/tu.
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