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VSEBINSKO POROČILO
Naslov projekta: Drevo življenja (Pozor, mestna drevesa!) / The Tree of Life (Attention, City
Trees!)
Izvleček: Ob Svetovnem dnevu okolja, v petek, 5. junija 2015, smo organizirali tematski sprehod po
soseski Tabor z namenom poudariti pomen mestnih dreves in preveriti možnosti za njihovo boljšo
zaščito. Na sprehodu smo se seznanili s pomenom mestnih dreves za mesta in za mestne prebivalce,
spoznavali drevesne vrste in njihove karakteristike, se seznanili z aktualnimi pravili in standardi za
njihovo vzdrževanje in zaščito ter razmislili o možnih izboljšavah zaščite mestnih dreves. Vodila
nas je krajinska arhitektka in urbanistka Maja Simoneti. Sprehod smo zaključili na skupnostnem
vrtu Onkraj gradbišča ob Resljevi ulici z otvoritvijo drevesne hišice in s pogostitvijo z jedmi
pripravljenimi iz pridelkov skupnostnega vrta Onkraj gradbišča.
ANGLEŠKO: On the World Environment Day, on Friday, 5 June 2015, we organized a thematic
walk through the neighborhood Tabor in order to emphasize the importance of urban trees and
explore options for their better protection. On the walk we note the importance of urban trees for the
city and city residents, learned about tree species and their characteristics, got familiar with current
rules and standards for their maintenance and security, and dealt with possible improvements for the
protection of urban trees. The walk was guided by a landscape architect and urban planner Maja
Simoneti. The walk was completed at the community garden Beyond a Construction Site at Resljeva
street with the opening of tree houses and a buffet with dishes prepared from products of the
community garden.
Povzetek in priporočila:
Kot je že večkrat zapisala in v javnosti opozorila Maja Simoneti: »Drevesa morajo biti v mestu
zaščitena pred neprimernim ravnanjem zaradi njihovega pomena za ljudi, za videz mesta, za okolje
in za kakovost bivanja nasploh ter tudi zato, ker so pogoji za rast in razvoj dreves v mestu zelo
težki. Zaščita je ukrep, ki v javnem interesu preprečuje povzročanje nepovratne škode in uničenje
mestnega drevja. Novo posajeno drevo v mestu težko zraste in se razvije v zrelo drevo, zato je
vsako odraslo drevo zelo dragoceno.« (http://ipop.si/2013/11/20/mestna-drevesa-lahko-zascitimo/)
Pri tem je strokovnjakinja poudarila, da je za javni interes ključnega pomena celovito upravljanje z
vsem mestnim drevjem in zelenimi površinami, ne glede na lastništvo zemljišča. Sodobno mesto
zaradi naraščujočega pomena zelenih površin in posebej dreves za kakovost bivanja, za zdravje

mestnih prebivalcev, mestnega okolja in posredno tudi mestnega gospodarstva, ne more več
pristajati na nenadzirano sekanje dreves in samovoljno spreminjanje zelenih površin v utrjene
površine. Zato mora v 21. stoletju mestna oblast prevzeti skrb za celoten zeleni fond mesta, za vsa
odrasla drevesa in vse zelene površine mesta. To ne pomeni, da nosi sama vsa finančna bremena
upravljanja ampak, da mora vzpostaviti sistem, ki zagotavlja učinkovito celovito upravljanje od
načrtovanja in varstva, do gradnje in urejanja novih površin, do rabe in vzdrževanja ter do prenove.
Tak sistem upravljanja z drevesi vključuje:
- povečanje negovalnega obrezovanja mladih dreves: drevje je potrebno že po saditvi začeti z
negovalno rezjo oblikovati tako, da se bo lepo prilagodilo okolju; na ta način kasneje, pri odraslih
drevesih ne bi bile potrebna drastična obrezovanja, ki škodljivo vplivajo na zdravje dreves;
- učinkovito zaščito odraslega mestnega drevja pred nepotrebnim sekanjem in poškodovanjem: zato
so potrebna dovoljenja za posek, ukrepi (nadomestilo) za nadomestno novo saditev za vsako
posekano odraslo drevo, zaščita drevja pred poškodovanjem (posebej med gradnjo in pozimi),
učinkovit nadzor;
- kakovostno strokovno oskrbo mestnega drevja – visoki strokovni standardi morajo biti
uveljavljeni za ravnanje z mestnim drevjem ne glede na lastništvo (z mestnim drevjem lahko delajo
samo izbrani, ustrezno strokovno usposobljeni izvajalci);
- kakovostno načrtovanje razvoja in varstva drevesnega fonda – sinhornizirano in podprto z
učinkovitim in preglednim/javnim sistemom spremljanja stanja in nadzora;
- kakovostno načrtovanje in izvedba novih saditev – tu so ključni: rezervacija prostora – pod in nad
zemljo, izbira sadike glede na prostorske pogoje in pričakovane funkcije, čas in izvedba saditve,
nega v prvih treh letih;
- sodelovanje zaintresiranih javnih in zasebnih, strokovnih in laičnih organizacij in posameznikov;
- mestno strokovno službo in mestno drevesnico.
*Maja Simoneti je tudi soavtorica knjige Mestno drevje (Šiftar, A., Maljevac, T., Simoneti, M.,
Bavcon, J.), ki jo je leta 2011 izdal Botanični vrt Univerze Ljubljani, ki povzema vse tehnične
standarde in priporočila za dobro prakso
Ključne besede: mestna drevesa; okolje; ekologija; zaščita; skupnostni vrt Onkraj gradbišča,
mestna okoljska politika
Partnerji oz. sodelavci:
- Maja Simoneti, krajinska arhitektka in urbanistka
- skupnostni vrt Onkraj gradbišča
Foto:

