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Mestna občina Ljubljana 

Mestni svet 

Mestni trg 1 

1000 LJUBLJANA 

 

 

Zadeva: Ustna svetniška pobuda - drevesa 

 

 

Spoštovani, 

 

v skladu s 98. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL posredujem ustno svetniško pobudo. 

 

Takole smo v začetku julija župana pozvali k ukrepanju in odločnemu boju proti posledicam 

podnebnih sprememb:  

»Vročinski valovi so v zadnjih desetletjih v Evropi povzročili več smrti kot katerikoli drug ekstremen 

vremenski dogodek, še posebej močno pa prizadenejo mesta. Tudi Ljubljana se v obdobju ekstremne 

vročine segreje hitreje kot podeželje, ponoči pa se manj ohladi. V prihodnjih letih bodo vročinski 

valovi v Ljubljani še pogostejši, temperature pa višje. Ko je vroče, se Ljubljana spremeni. Prebivalci 

se zadržujejo v stanovanjih, po mestu opravijo le nujne poti in na lastni koži občutijo, kako vročina 

vpliva na slabšo koncentracijo, manjšo delovno opravilnost, utrujenost in izčrpanost. Ljubljana v 

vročini ostane brez ljudi – mesto brez ljudi pa je mrtvo mesto. Nujno potrebujemo uresničevanje 

zelenega sistema mesta, več parkov in drugih zelenih površin, več dreves s košatimi krošnjami, vodne 

površine, zelene ulice z manj prometa in druge dolgoročne ukrepe za hlajenje mesta.« 

 

V luči navedenega me izjemno čudi nedavna prenova Trga mladinskih delovnih brigad, kjer je bilo 

posekanih kar nekaj ogromnih kostanjev, starih več kot petdeset let. Le - ta so nam še nedolgo tega v 

poletni pripeki nudila prijetno senco. Danes imamo tu nov, ličen betonski park oziroma novo vročo 

točko, ki se ji poleti vsi raje na daleč izognemo. Enako je s trgom med Zaloško in Zadobrovško cesto, 

ki so ga pred obnovo krasila mogočna drevesa, danes pa ga krasi spoliran beton. Modus operandi 

tovrstnih obnov vedno vsebuje tudi zasaditev mini drevesc, ki ne morejo biti nadomestek za odrasla 

drevesa, saj ne dajo nikakršne sence, kisika pa proizvedejo le za vzorec. Ta drevesca tudi niso tako 

vzdržljiva kot odrasla drevesa, zato se zaradi vročine pogosto posušijo in odmrejo. 

 

Župana in pristojne prosim, da se podobnih projektov v prihodnje lotevajo s tehtnejšim premislekom. 

Odrasla in zdrava drevesa moramo v mestu na vsak način ohraniti, zato naj se obnove projektirajo 

okrog njih, v kolikor pa to zaradi podzemnih del nikakor ni izvedljivo, pa naj se namesto 

nadomestnih drevesc tja zasadijo oziroma presadijo odrasla drevesa. 

Ne pozabimo - Ljubljana je zelena prestolnica Evrope. Očitno le na papirju. 

 

Lep pozdrav, 

 

 

Priloga: fotografiji 

 

Janez Stariha, l. r.  

        samostojni svetnik LKP 



 

 

 

 
 

 

 


