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k 2. točki 2. seje Mestnega sveta MOL 
 
 
Zadeva: Strategija razvoja mestnih gozdov Ljubljane 2020–2045, sečnja dreves in krčenje zelenih 
površin na območju MOL  
 
Mestni svet MOL je dne 19. 4. 2021 sprejel Strategijo razvoja mestnih gozdov Ljubljane 2020–20451 
(SRMGLJ20–45), v središču katere naj bi bilo trajnostno upravljanje mestnih gozdov Ljubljane.  
 
Takratni (in tudi sedanji) podžupan Janez Koželj je v predgovoru strategije zapisal: 
 
»Učinkovita strategija mora prepričati vse deležnike, še posebej tiste, na katere posebej računa. Njih 
mora navdušiti za vzajemno delovanje, ki lahko skozi čas edino pripelje do želenih rešitev. Zato mora 
temeljiti na dokazano uspešnih in primerljivih rešitvah, še posebej iz domačih izkušenj, ki lahko še 
najbolj prepričljivo odpravljajo vzroke za vsakršen dvom in nezaupanje. Napisana mora biti razumljivo, 
zastavljena enostavno in pregledno urejena. Verodostojna strategija v svojem nagovoru ne daje praznih 
obljub, vnaprej mora odvrniti neutemeljena nasprotovanja in negativne odzive, saj se morajo tvorci 
predlagatelji strategije zavedati, da ustvarjajo nove odnose, ki prinašajo tudi nove obveznosti. Vloge in 
obveznosti sodelujočih morajo biti jasno porazdeljene, določeno mora biti, kako se načrtuje, kako 
odloča, kako vodi in kako izvaja naloge. Strategija mora torej v prvi vrsti ustrezati tako uporabnikom 
gozda kot pričakovanjem njegovih lastnikov, računati na sposobnosti izvajalcev, odgovarjati 
zmožnostim vseh sodelujočih, upoštevati njihovo pripravljenost in prepričanost, da se povežejo v tvorno 
skupnost in zavezništvo za obstoj gozdov.  
 
Vsaka strategija ima tudi neprecenljiv ozaveščevalni pomen in izobraževalni namen. Skupnost, ki jo 
nagovarja, mora motivirati in navdihovati. Ja načrt in zametek nove gozdne skupnosti pametnih 
lastnikov, pametnih upravljalcev in pametnih uporabnikov. Zato je še toliko bolj pomembno, kako na 
široko bodo potekali postopki seznanjanja s strategijo, njenega usvajanja in sprejemanja, samo, da se 
ne bi kdorkoli počutil prikrajšanega.« 
 
Nadalje, v poglavju cilj 7: razvoj celovitega upravljanja (str. 40) piše: 
 
»MOL bo v upravljanje mestnih gozdov vključila zainteresirane organizirane ciljne skupine, kot so 
predstavniki četrtnih skupnosti, združenja lastnikov gozdov, predstavniki vzgoje in izobraževanja, Zveze 
tabornikov Slovenije, športno rekreativnih društev in drugih nevladnih organizacij. Vsaka organizirana 

 
1 https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Strategija-razvoja-gozdovi-A5-SLO-web2.pdf 



skupina bo lahko prevzela določen obseg nalog, ki jih bo izvajala skladno z Načrtom ureditve in opreme 
gozdov s posebnim namenom. Cilj vključevanja teh skupin v upravljanje je omogočiti prebivalcem 
Ljubljane, da se aktivno vključijo v sooblikovanje svojega okolja, pridobijo dodatna znanja in veščine 
ter s svojim zgledom delujejo kot varuhi mestnih gozdov Ljubljane.« 
 
Dogodki na terenu v zadnjih mesecih, med katerimi izpostavljam sečnjo na območju Krajinskega parka 
Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,2 na Golovcu,3 posek dreves na Petkovškovem nabrežju4 in krčenje 
zelene površine med Koprsko ulico in Intersparom Vič,5 občanom in občankam in vsem ostalim 
deležnikom pošiljajo jasno sporočilo: Strategija razvoja mestnih gozdov Ljubljane 2020–2045 je le ena 
izmed mnogih praznih obljub o tem, kako mestna uprava načrtuje trajnostno upravljanje z 
ekosistemskimi storitvami, od katerih smo prebivalci in prebivalke Ljubljane življenjsko odvisni. 
 
Ob upoštevanju zgoraj navedenih informacij in v skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL 
postavljam sledeči vprašanji: 
 

1) Katere izmed zgoraj navedenih ciljnih skupin je MOL vključila v posvetovanje, 
preverjanje stanja in označevanje dreves, ki jih je treba nujno posekati bodisi zaradi 
sanitarnih (bolezni, glive) in varnostnih razlogov ter za izboljšanje pogojev za razvoj 
pomlajenega gozda na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter na 
Golovcu? 

2) Katere civilno-družbene organizacije in strokovne institucije (poimensko) je MOL 
vključila v kateri koli fazi posvetovanja, preverjanja stanja in označevanja dreves na 
območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter na Golovcu? 

 
 
Lep pozdrav, 

dr. Jasminka Dedić, 
mestna svetnica,  

Vesna – zelena stranka 
 

 
2 https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/secnja-na-obmocju-krajinskega-parka-tivoli-roznik-in-sisenski-hrib/ 
3 https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/secnja-dreves-na-golovcu/ 
4 https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/na-petkovskovem-nabrezju-bomo-odstranili-stara-nestabilna-drevesa/ 
5 Pismo občana »Gradnja na Viču«, objavljeno v Nedeljskem dnevniku, dne 22. 3. 2023 


