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Zadeva: Sečnja dreves 

 

 

V medijih že nekaj mesecev spremljamo poročila  in objave o sečnji dreves na območju Tivolija, Rožnika 

in Šišenskega hriba, pa mogoče še kje, za kar so v Zavodu za gozdove ocenili,  da se to izvaja na podlagi 

strokovnih meril in gozdnogospodarskega načrta, da je to potrebno in nujno zaradi varnosti obiskovalcev 

ter nadaljnjega kakovostnega, sonaravnega razvoja gozda, ki bo trajno zagotavljal socialne in 

ekološke funkcije tudi za prihodnje generacije. Zavod za gozdove Slovenije je 2. decembra lani izdal 

odločbo za sečnjo 389 dreves (773 m3 lesa). Kot smo lahko prebrali, sečnjo izvaja podjetje Tisa d.o.o., ki 

je z deli začelo 18. Januarja 2023. 

Ob tem je treba poudariti, da je večina drevja (okoli 80 %), ki je v odločbi zabeležena kot pomladitvena 

sečnja, nevitalna in predstavlja potencialno nevarnost za obiskovalce, čeprav navzven ne kaže očitnih 

bolezenskih znakov.Že mnogi so opozarjali kaj pomenijo mestni in primestni gozdovi ter mestno drevje 

pri trajnostnem razvoju mesta. Prebivalcem prinašajo številne pozitivne učinke, saj med drugim 

shranjujejo zaloge ogljika, ki pomaga blažiti učinke podnebnih sprememb, varujejo vodne vire in 

pomagajo ohranjati ter povečevati biotsko pestrost mest. Drevesa so tudi naravna klimatska naprava: 

čistijo zrak, uravnavajo temperaturo in vlažnost zraka v mestu, zadržujejo prašne delce, hrup veter ter 

sončno sevanje. 

Mesto z veliko kakovostne zelene infrastrukture je bolj odporno in trajnostno. Mestni gozdovi 

ohranjajo ekosisteme, zagotavljajo hrano, zmanjšujejo tveganje za naravne nesreče, imajo pozitivne 

ekonomske, družbene in kulturne učinke ter v splošnem izboljšujejo bivanjske razmere. Pomembno pa 

prispevajo k psiho-fizičnem zdravju uporabnikov, saj omogočajo ugoden prostor za športno rekreacijo in 

prijetno okolje za sprostitev.Problematika sečnje dreves je aktualna tema tudi med svetniki tistih Četrtnih 

skupnosti, ki so neposredno povezane z območjem, na katerem poteka sečnja. Seveda se s tako brutalnim 

posegom ne strinjajo in takšno dejanje  ostro obsojajo in mu nasprotujejo. 

Pa ne pozabimo, da se Ljubljana ponaša z nazivom Zelena prestolnica Evrope. Če bo šlo tako naprej, da 

bodo posekali drevje, na zelenicah pa rastejo stolpnice in bloki, potem si tega naziva Ljubljana nikakor 

ne zasluži 

Drevesa so posekana in tega ne moremo več spremeniti. Kaj pa se od tu naprej zgodi s posekanim lesom? 



 

Ali se les proda? Komu se prodaja? Po kakšni ceni? 

Statistični urad RS mesečno spremlja in objavlja podatke o povprečnih odkupnih cenah lesa. 

Podatki za december 2022 so sledeči; cene so v EUR/m3 : 

1. HLODI: 

 iglavci 99,06 

 hrast 308,24 

 bukev 99,65 

 drugi listavci 70,96 

Če opravimo izračun po najnižji ceni, to je 70,96 eur za 773 m3 dobimo znesek  

54 852,08 eur. 

2. LES ZA CELULOZO  IN LESNE PLOŠČE: 

iglavci 50,52 

listavce 75,55  

Izračun je sledeč 773 x 50,52 = 39 051,96 eur ali 

773 75,55 = 58 400,15 eur 

3. INDUSTRIJSKI LES 

Cena 70,04 eur/m3  velja za vse vrste iglavcev in listavcev skupaj. 

Izračun: 773 x 70,04  =54 140,92  eur. 

Iz navedenega je razvidno, da je najnižji znesek za 773 m3 lesa 39 051,96 eur.  

 Možno pa je, da ves les le ni bil prodan (upam, da je bil res prodan) po najnižji ceni, zato predvidevam 

da bi moral biti znesek višji. 

Vsak lastnik gozda, ki les poseka  in ga proda, računa na dobiček. Nihče pa ga ne poseka zato, da bi imel 

izgubo, torej da bi za posek plačal več, kot pa bi zanj iztržil. Upam, da se tudi MOL obnaša kot dober 

gospodar. 

Prosim za pisni odgovor na vprašanja: 

1. Kolikšen je strošek sečnje za celotno količino lesa, oz koliko bo MOL plačal podjetju Tisa d.o.o. 

ali mogoče še kakšnemu drugem izvajalcu? 

2. Kolikšen bo končni iztržek od prodaje? 

3. Komu je bil les prodan in po kakšni ceni za m3? 

 

Darinka Kovačič 

Mestna svetnica  


