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Zadeva: Svetniška pobuda – svetovno mesto dreves? 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL posredujem svetniško pobudo. 

 

Ljubljana je pred kratkim postala t.i. svetovno mesto dreves 2020. 

https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/ljubljana-tudi-za-leto-2020-prejela-priznanje-svetovno-mesto-

dreves/ 

Občinski veljaki o tem priznanju zapišejo sledeče: "V Ljubljani se zavedamo, da so mestno drevje in 

gozdovi vitalna sestavina zdravega in trajnostnega mesta, v katerem je prijetno živeti. Drevesa so 

pomemben del okolja, saj prinašajo številne ekološke, zdravstvene in socialne koristi. Imajo 

pomembno vlogo pri ohranjanju in izboljšanju lokalne blaginje, poleg tega prispevajo k ciljem pri 

reševanju podnebnih sprememb. Drevesa proizvajajo kisik, dušijo hrup, nam dajejo senco, filtrirajo, 

ohlajajo ter vlažijo ozračje in tako povečujejo kakovost bivanja v mestih. Prizadevamo si ohraniti 

prav vsako drevo v mestu, nenehno pa zasajamo tudi nova. V okviru rednega vzdrževanja na javnih 

zelenih površinah zasadimo od 300 do 600 drevorednih dreves vsako leto. Številna drevesa dodatno 

zasadimo v sklopu prenov ulic, cest, parkirišč in ob vzpostavitvah novih površin. Skrbimo tudi za 

sadna drevesa v mestnih sadovnjakih in za pogozdovanje v gozdovih." 

 

Žal pa meščani ugotavljamo nasprotno: mestna oblast se do dreves na javnih površinah obnaša 

nadvse mačehovsko. Predvsem, kar se tiče vsakoletnega sezonskega obrezovanja. 

Le - to je iz leta v leto brutalnejše: od dreves po tovrstnem "obrezovanju" praktično ne ostane prav 

veliko (fotografiji s Podmilščakove in s soseske v Polju, 2021). 

Kar se tiče obrezovanja dreves na zasebnih površinah, ki ni nič boljše od obrezovanja javnih dreves, 

bi MOL predlagal, da v Pravilniku o vzdrževanju mestnih dreves, poda smernice zasebnikom, kako 

pravilno obrezati drevo. Drevesa na javnih površinah v Ljubljani obrezuje koncesionar Tisa d.o.o., ki 

na svoji spletni strani takole opisuje postopek: "Izvajamo obrezovanje dreves v skladu s sodobnimi 

arborističnimi načeli (ZTV-Baumpflege, ETPG – Evropska navodila za obžagovanje dreves, 2005, 

izdala Tisa, d. o. o.)." 

 

Prosil bi pristojne, da mi kot laiku poskusijo obrazložiti, kako je tovrstno obglavljanje dreves v 

skladu s sodobnimi arborističnimi načeli. Razlago naj poskusijo predstaviti v skladu in v luči 

nedavnega priznanja "svetovno mesto dreves". 

 

 

 

Janez Stariha, l. r.  

        samostojni svetnik LKP 

 

 

 

Priloga: 2 fotografiji 
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