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1 Kaj delajo drevesa v mestu?
Družbene koristi

Okoljske koristi

• zdravje in dobro počutje

• varstvo vode in tal

• kakovost zraka
Skupnostne koristi

• zadrževanje hrupa in padavin

• pestrost okolja

• blaženje temperaturnih ekstremov

• prepoznavnost

• ohranjanje narave

• varnost
• vrednost
Ekonomske
• neposredne
• posredne

2 Kako deluje drevo v mestnem prostoru?
• simbol narave - združuje koristi zelenih površin
• oblikovalska prvina - oblikuje majhne prostore in velike
prostorske strukture
• individualna zelena prvina - približuje naravo človeku,
hišam in ulicam
Drevo potrebuje prostor: volumen nad zemljo in pod
zemljo.

3 Kakšne so razlike med starim in novim drevesom?
• velikost/vpliv/podoba
• vitalnost/življenjska doba
• funkcije/koristi
Starejše drevo ima večji pomen in vrednost kot mlajše.

!

Veliko drevo zagotavlja več koristi majhno.

Odraslo drevo vsako uro porabi 2,3 kg ogljikovega dioksida in proizvede 1,7 kg kisika.
Ta kisik zadostuje za dihanje desetih ljudi. V 50-letnem življenjskem ciklu drevo za
52.000 EUR zmanjša stroške za ukrepe proti onesnaževanju zraka, reciklira za 31.000
EUR vode, njegov prispevek k zmanjšanju erozije tal pa je vreden 26.000 EUR.
Povzeto po: https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/drevesa-v-ljubljani-pljuca-mesta/,
3.8.2017

Kdo skrbi za mestna drevesa?
zasebni lastniki
• pravne osebe
• fizične osebe

javni lastniki
• občina
• druge javne pravne osebe

Vsak lastnik po svoje.

Brez enotnih smernic in standardov, spremljanja stanja in nadzora.
Občina skrbi različno za:
svoja drevesa na javnih površinah – gospodarska javna služba

svoja drevesa na drugih površinah v lasti občine - drugi upravljavci.

Kaj je celovito upravljanje?
• učinkovito uresničevanje strateških ciljev (zdravje, okolje, odpornost, varnost, vrednost)
in prostorsko načrtovalskih ukrepov (oblikovanje, podoba, varstvo obstoječih dreves,
saditev novih) v praksi gradnje, urejanja in vzdrževanja

• upošteva vse funkcije dreves oziroma vidike urejanja
• upošteva vse faze urejanja
• nanaša se na vsa mestna drevesa

• naslavlja vse lastnike
Smiselno povezati:
• prostorsko in investicijsko načrtovanje,
saditev, vzdrževanje,
• varovanje in rabo,
• spremljanje stanja in nadzor.

Kje se zaplete?
Lastništvo.
Učinkovitost varstva.
Strokovnost vzdrževanja.

Vir: Vertelj Nared, P. & Simoneti, M. Analiza podatkovnih baz … , Geodetski vestnik 55/2 (2011) p.366-380

Kakšne so naše težave?
• upravljanje ni strokovno – primer Hrvatini, MO Koper 2016
• ukrepi prostorskega načrtovanja se ne izvajajo – primer Vodnikova, MO Ljubljana 2016
• posegi v prostor se načrtujejo sektorsko – primer kolesarska infrastruktura, 2020

• zasebni lastniki so prepuščeni sami sebi – primer gledičevka, MO Ljubljana, 2020
• občinske javne službe delajo brez smernic in standardov

• strokovne kompetence za izvajanje javne službe niso potrebne/opredeljene
• nadzor je pomanjkljiv / ne zagotavlja varstva in zaščite med gradnjo
• lastniki dreves nimajo ne znanja, ne ustreznih smernic in navodil

• kakovost sadik ni nadzorovana, ni lokalnih drevesnic, drevesnice niso certificirane

Kakšne so naše težave?

Kaj nas učijo primeri ? Kaj potrebujemo?
Lastniki (in upravniki) se ne zavedajo koristi mestnih dreves za mestno okolje in skupnost.
Lastniki (in upravniki) ne znajo strokovno ravnati z drevesi.

Lastnike skrbi odgovornost za nesreče.
Lastnike bremenijo stroški vzdrževanja starejših in velikih dreves.

Ozaveščanje o pomenu dreves med vsemi akterji.
Oblikovanje soglasja o pomenu dreves in zelenih površin za mesto in skupnost.

Širjenje znanja o strokovnem načrtovanju in upravljanju.
Razvoj skupnega jezika.

Kakšni izzivi nas čakajo?
• Opredeliti javne zelene površine kot javno infrastrukturo.
• Določiti samostojno obvezno lokalno javno gospodarsko službo: urejanje javnih zelenih
površin in pripraviti smernice in pogoje za izvajanje.
• Zagotoviti strokovno kompetentno/kvalificirano delo z mestnim drevjem - kvalifikacije.
• Povezati prostorsko načrtovanje in upravljanje – enotna strokovna (parkovna) služba.

• Izboljšati zaščito odraslega mestnega drevja - dovoljenje za posek.
• Vključiti vse lastnike dreves v sistem upravljanja – soupravljanje.
• Razširiti strateške in operativne ukrepe na vsa mestna drevesa – skupni strateški cilji,
nova pravila urejanja prostora.

Sklep
Občine morajo legitimirati in legalizirati
nova pravila ravnanja z mestnim drevjem.
Država mora podpreti občine:
• določiti pogoje izvajanja javne službe
• podpreti dobro prakso izvajanja
• spremljati stanje.

Kontakt:
maja.simoneti@ipop.si

Sledite:
www.ipop.si
www.mezaprostor.si
Za drevesa gre!

