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Zadeva: Vroče točke v Ljubljani 
 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL v Svetniškem klubu Levica naslavljamo na 

župana MOL pisna svetniška vprašanja in prosimo za pisna pojasnila. 

 

Poletja v Ljubljani postajajo iz leta v leto bolj vroča, kar ni le posledica segrevanja ozračja. Mesta 

namreč ustvarjajo učinek toplotnega otoka, nespametno urbanistično načrtovanje pa vroče točke, kjer 

je temperatura krepko višja od okoliškega povprečja. K nastajanju vročih točk pripomorejo zlasti 

večje odprte betonske in asfaltne površine, kot so cestna križišča in parkirišča. Raziskave so 

pokazale, da vroče točke v poletnih mesecih ljudi aktivno odvračajo od pešačenja in kolesarjenja ter 

spodbujajo k povečani uporabi okolju in mestu neprijaznih avtomobilov. V Levici menimo, da boj 

proti vročim točkam zahteva angažma mestnih oblasti, saj je potrebna rekonceptualizacija javnega 

prostora v Ljubljani. Mesto potrebuje več zelenih površin, obdajanje ulic in cest z drevoredi ter 

drastično zmanjšanje parkirnih površin.  

 

Kulturno društvo ProstoRož je leta 2020 izvedlo projekt Vroče točke. Prebivalke in prebivalce 

Ljubljane so pozvali, naj prek aplikacije na zemljevidu Ljubljane označijo lokacije, kjer je izrazito 

vroče, sploh v poletnih mesecih. V kratkem času so tako identificirali 699 vročih točk. Na spletni 

strani https://vroce-tocke.info/ so predstavili izsledke svoje raziskave skupaj s predlogi za ukrepe, ki 

bi ohladili ozračje v mestu. Svojo analizo so po poročanju medijev konec leta 2020 predali Mestni 

občini Ljubljana. Že nekaj let prej je bil pojav toplotnih otokov v Ljubljani obravnavan v okviru 

projekta UHI – Urban Heat Island. 

 

V Svetniškem klubu Levica zato pristojne prosimo za odgovore na naslednja vprašanja: 

a) Ali je MOL prejela analizo vročih točk skupaj s predlaganimi ukrepi, ki jo je pripravilo 

društvo ProstoRož? Kako MOL komentira analizo in ali je na podlagi prejete analize sprejela 

kakšne korake v smeri hlajenja najbolj akutnih točk?  

b) Ali je oziroma bo MOL upoštevala katere od ukrepov, ki so jih predlagali v društvu? Katere 

in kdaj se bodo uresničili? 

c) Ali MOL vodi evidenco vročih točk oziroma toplotnih otokov v Ljubljani? Ali je bila po 

projektu UHI opravljena še kakšna raziskava v zvezi s tem? Koliko je po podatkih MOL 

vročih točk v Ljubljani in katere so? 

d) Katere ukrepe izvaja MOL za hlajenje vročih točk v Ljubljani in za preprečevanje njihovega 

nadaljnjega nastajanja? Kako preverja, ali se lastniki zgradb oziroma zemljišč držijo 

predvidenih ukrepov?  

 

 

https://vroce-tocke.info/


 

 

Poleg tega MOL predlagamo, da uveljavi obvezno ozelenitev prenovljenih trgov v mestu. MOL bi 

morala pri projektiranju ureditve trgov predpisati ureditev zelenih površin z dodatno ozelenitvijo. 

Prenovljeni Trg mladinskih delovnih brigad je prazen in poln betona. Dodatno so ob robu zasajene le 

3 breze. Tudi nova ureditev Prekmurskega trga ni prinesla dodatne zasaditve dreves. Prav tako na 

ploščadi ob Komenskega ulici, ki se še ureja, ni zasaditve dreves ali drugega zelenja. 

 

Tovariški pozdrav,  

Urška Honzak,  

v imenu Svetniškega kluba Levica 


