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Uvod 
 
Zelene površine so v urbanem okolju med drugim pomembne za zdravje ljudi in okolja, vedno bolj pa 
tudi za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Javne zelene površine so v urbanem okolju 
nosilke življenjsko pomembnih funkcij in kot take so obvezna komunalna infrastruktura naselij in 
dobrine javnega pomena katerih urejanje je v pristojnosti lokalnih skupnosti. V novih podnebnih 
pogojih, ki jih že čutimo, bo potrebno spremeniti konceptualno in organizacijsko strukturo varstva in 
razvoja zelenih površin v urbanem okolju, pomembne nosilke življenjsko pomembnih funkcij postajajo 
vse zelene površine naselja.  
 
Iz gledišča podnebnih sprememb in njihovih vplivov na življenje in okolje je potrebno pogled na funkcije 
zelenih površin v naseljih razširiti in ukrepe ter delovanje različnih javnih in zasebnih akterjev na 
posameznih področjih (urejanje javnih zelenih površin, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine, 
upravljanje voda, mikroklima, kakovost okolja, javno zdravje in dobro počutje, kakovost bivanja, 
varnost, kulturna in ekonomska vrednost nepremičnin) učinkovito povezati. Eden izmed vidikov, ki jih 
je potrebno pri načrtovanju in upravljanju zelenih površin v urbanem okolju upoštevati in prvenstveno 
urediti je normativni okvir, ki določa urejanje javnih in drugih zelenih površin, to je njihovo načrtovanje 
in upravljanje, pri čemer imajo poseben pomen mestna drevesa.  
 
Namen te analize je predstaviti pravni okvir urejanja javnih in drugih zelenih površin v mestih in drugih 
naseljih, pri čemer je analiza deloma tudi posodobitev  Analize o pravnem položaju javnih površin v 
mestih, ki jo je Mreža za prostor pripravila v letu 20161, saj sta bila medtem sprejeta novi Zakon o 
urejanju prostora (ZUreP-2)2 in Gradbeni zakon (GZ)3. Analiza tudi vsebinsko dopolnjuje priporočila 
Državnega prostorskega reda Zeleni sistemi v mestih in naseljih4 in Odprte grajene površine5. Medtem, 
ko je bila analiza iz leta 2016 bolj usmerjena v analizo pravnega položaja javnih površin in problemov, 
ki so botrovali takrat aktualnemu stanju, poskuša nova analiza usmeriti pogled na zelene površine in 
mestno drevje ter opredeliti, kako in na katerih področjih je mogoče razmere v urejanju zelenih površin 
v skupno korist izboljšati.  
 
Glavna ugotovitev te analize je, da je pravni okvir za urejanje javnih zelenih površin pomanjkljiv in kot 
tak slaba osnova za kakovostno urejanje javnih zelenih površin in tudi slabo izhodišče za celovito 
urejanje javnih in drugih zelenih površin v naseljih v skupno dobro in javno korist. Predvsem občine 
nimajo nobenih enotnih navodil in smernic za izvedbeno urejanje javnih zelenih površin, čeprav njihovo 
pripravo  napoveduje že prvi zakon o varstvu okolja iz leta 1993. To stanje slabi kakovost urejanja javnih 
zelenih površin, onemogoča nadzor nad stanjem in slabi možnosti za povezano urejanje vseh zelenih 
površin v naseljih. Nenazadnje stanje tudi preprečuje razvoj te pomembne komunalne dejavnosti. 
Posebej kritično se odsotnost strokovnih standardov odraža na ravnanju z mestnim drevjem 

 
1 Javne površine v mestih, Analiza pravnega položaja javnih in skupnih površin, 2016, http://mrezaprostor.si/wp-
content/uploads/2016/10/Analiza-javne-povrsine.pdf.   
2 Uradni list RS, št. 61/17. 
3 Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP. 
4 Ministrstvo za okolje in prostor, Zeleni sistemi v mestih in naseljih, usmerjanje razvoja zelenih površin, 2020, 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostorski-red/zeleni-sistem.pdf 
5 Priročnik je že pripravljen in ga bo izdalo Ministrstvo za okolje in  prostor. 
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1. Zelene površine, zeleni sistem, javne površine  
 
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) zelenih površin ne definira neposredno, temveč posredno, ko 
določa, da: 
 
- je zeleni sistem načrtovan sistem varstva in razvoja zelenih površin v poselitvenih območjih ter 

drugih zelenih in ustvarjenih struktur v prostoru, ki se nanje navezujejo. Namenjen je zagotavljanju 
kakovostnega življenjskega okolja ljudi ter uresničevanju socialnih, okoljskih, ekoloških, 
podnebnih, gospodarskih, kulturnih, strukturnih in oblikovnih funkcij. Zeleni sistem med drugim 
zajema: parke, otroška in druga odprta športna igrišča, površine za urbano vrtnarjenje, zelene 
površine, drevorede, drevesa in druge naravne sestavine ob objektih družbene in gospodarske 
javne infrastrukture ter ob stavbah, obvodni prostor, mestne in primestne gozdove (48. točka 3. 
člena); med pozidana zemljišča sodi tudi komunalna zelenica kot pripadajoče zemljišče drugih 
gradbenih inženirskih objektov (179. člen); 

- je javna površina grajena in zelena površina, namenjena splošni rabi, kot so javna cesta, ulica, 
pasaža, trg, tržnica, atrij, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in 
podobna površina (9. točka 3. člena). V okviru opredelitve komunalne opreme je navedeno, da 
med to sodijo tudi »druge javne površine v javni lasti« (148. člen). 

 
Zagotavljanje zadostnih količin zelenih površin in njihovo urejanje in varovanje določa ZUreP-2 na 
različne načine: 
 
- racionalna raba prostora zagotavlja ustrezno razmerje med grajenimi in zelenimi površinami (20. 

člen); 
- v ureditvenih območjih naselij se razvoj poselitve prednostno načrtuje kot notranji razvoj na 

prostih, razvrednotenih in nezadostno izkoriščenih območjih na način zgoščevanja in prenove, 
vendar upoštevajoč uravnoteženo razmerje zelenih in grajenih površin ter varovano tipologijo in 
morfologijo naselij (24. člen); 

- pri načrtovanju notranjega razvoja naselij je potrebno načrtovati, med drugim, ohranitev ali 
vzpostavitev uravnoteženega razmerja med grajenimi in zelenimi površinami v naselju (26. člen); 

- v okviru zagotavljanja zadostnih javnih površin v naseljih se pri načrtovanju upoštevajo tudi zeleni 
sistemi oziroma povezljivost zelenih in grajenih odprtih površin naselij; območij javnih zelenih in 
grajenih odprtih površin se praviloma ne spreminja v drugo namensko rabo (29. člen); 

- na območju že izgrajenih delov naselij lahko občina z odlokom o urejanju podobe naselij in krajine 
skrbi za usklajeno in dopolnjujočo rabo javnih in zasebnih površin tako, da določa tudi pogoje za 
gradnjo objektov za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje, za vzdrževanje objektov v delu, ki se 
nanaša na njihov izgled, za izvajanje negradbenih posegov v prostor, zlasti urejanje in vzdrževanje 
zelenega sistema, urejanje javnih površin in njihovo splošno, posebno in podrejeno rabo in rabo 
grajenega javnega dobra (120. člen); 

- v okviru ukrepov odreditve vzdrževanja lastniku se gleda kot kvarni vpliv tudi neizvedena 
ozelenitev objekta (242. člen). 

 
Poleg tega Državni prostorski red podaja občinskim službam in prostorskim načrtovalcem tudi 
podrobna priporočila za načrtovanje zelenih površin, ki vključujejo tipologijo zelenih površin ter 
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splošne usmeritve za urejanje, vzdrževanje in spremljanje stanja ter opremljanje, predloge grafičnih 
znakov in prikazov ter terminološki slovar (Zeleni sistem v mestih in naseljih, UI RS 2020, 92 str.).  
 

Zelene površine imajo v zakonu o urejanju prostora pomembno mesto6 tako v pogledu zagotavljanja 
zadostnih količin zelenih in javnih površin, kot v smislu njihovega varovanja in vzdrževanja. V zakonu 
obstajata možnost določitve pogojev za usklajevanje in dopolnjevanje rabe javnih in zasebnih zelenih 
površin s posebnim občinskim odlokom ter mehanizem odreditve ukrepov zasebnim lastnikom v zvezi 
z izvedbo načrtovane ozelenitve objekta. Državni prostorski red predpisuje splošne in podrobne 
usmeritve za urejanje, načrtovanje, vzdrževanje in opremljanje zelenih površin v naseljih. 

 
6 Nekdaj je za to področje obstajal poseben zakon - Zakon o urejanju, vzdrževanju in varstvu zelenih površin v naseljih 
(Uradni list SRS, št. 37/73 in 18/84). 
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2. Kdaj je zelena površina javno dobro? 
 
2.1. Javne površine, splošna dostopnost, javno dobro 
 
Iz zakonskih opredelitev, predstavljenih v prejšnjem poglavju, izhaja, da so javno dostopne zelene 
površine« lahko del zelenih sistemov, vendar je pri zelenih sistemih govora predvsem o načrtovanju 
teh sistemov za zagotavljanje kakovosti življenjskega okolja ljudi, javna površina pa je povezana 
predvsem z rabo. Ravno zaradi zagotavljanja kakovosti življenja prebivalcev mesta ali naselja pa je 
pomembno, da je upravljanje z zelenimi površinami in mestnim drevjem celovito urejeno, da bodo 
mesta odporna na prihajajoče posledice podnebnih sprememb. Zato je potrebno osvetliti pojme, kot 
so javne površine, splošna dostopnost, javno dobro in pri tem upoštevati tudi lastništvo teh površin, 
saj je pomemben dejavnik pri udejanjanju celovitega upravljanja. 
 
Javno dobro so dobrine, ki so namenjene splošni in enakopravni rabi vsakogar. Splošna raba se lahko 
izvršuje le v skladu z namenom posamezne stvari oziroma dobrine ali pa na običajno in družbeno 
priznan način. Bistveno pri tem je, da gre za rabo, ki minimalno obremenjuje stvar oziroma dobrino in 
zagotavlja njeno dostopnost vsem subjektom, ki imajo za to interes.7 Stvarnopravni zakonik8 pravi, da 
»je javno dobro stvar, ki jo v skladu z njenim namenom ob enakih pogojih lahko uporablja vsakdo 
(splošna raba), zakon pa določa, katera stvar je javno dobro in kakšni so pogoji za njegovo uporabo.« 
(19. člen). Ne določa pa ničesar o lastništvu javnega dobra, niti se do tega ne opredeli Ustava RS. 
 
Ločimo naravno javno dobro, ki ga določa Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)9, in grajeno javno dobro, ki 
ga določa ZUreP-2: »Grajeno javno dobro so zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni takšni 
splošni rabi, kot jo glede na namen njihove uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona. 
Grajeno javno dobro je državnega in lokalnega pomena;« (7. točka 3. člena). 

 
Glede splošne ali javne rabe veljajo naslednje opredelitve: 
 
- splošna raba javnih površin je raba, ki je namenjena prostemu gibanju oseb, predvsem za namene 

prehoda in dostopa do drugih javnih površin, zelenega sistema, bivališč, poslovnih objektov ter 
gospodarske javne infrastrukture in družbene infrastrukture, ter rekreaciji, igri in drugim 
prostočasnim aktivnostim na prostem (244. člen ZUreP-2); 

- javna raba objekta, ali dela objekta, je raba, ki je pod enakimi pogoji namenjena vsem: 
nestanovanjska stavba, kot je gostinska stavba (skupina 121 po CC-SI), poslovna in upravna stavba 
(skupina 122 po CC-SI), trgovska stavba in stavba za storitvene dejavnosti (skupina 123 po CC-SI), 
stavba za promet in stavba za izvajanje komunikacij (skupina 124 po CC-SI), stavba splošnega 
družbenega pomena (skupina 126 CC-SI), obredna stavba (razred 1272 po CC-SI) in druga 
nestanovanjska stavba, če je namenjena javni rabi, in javna površina kot je javna cesta, ulica, trg, 
tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina;« (26. točka 3. člena 
Gradbenega zakona - GZ10). 

 

 
7 Tratnik, Matjaž in Venčur, Renato, Javno dobro, Pravna praksa, 2010, št. 38, str. 22. 
8 Uradni list RS, št. 87/02, 91/13, 23/20. 
9 Naravno javno dobro je del okolja, na katerem je z zakonom vzpostavljen status javnega dobra. (3. člen). 
10 Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20. 
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Splošna raba omogoča prosto gibanje oseb, tudi dostop do zelenih sistemov. Kdaj pa so zelene površine 
namenjene javni rabi (park, zelenica) in so tudi grajeno javno dobro, določa zakon (ZUreP-2). 
Opredelitev splošne rabe ne opredeljuje lastništva teh površin, zeleni sistem vključuje površine v lasti 
različnih, javnih in zasebnih, fizičnih in pravnih oseb.  

 
2.2. Razglasitev za grajeno javno dobro  
 
Po ZUreP-2 se lahko status grajenega javnega dobra pridobi za grajeno javno dobro (245. člen): 
 
- državnega pomena z ugotovitveno odločbo (na zahtevo pristojnega resornega ministra), ki jo na 

podlagi sklepa vlade po uradni dolžnosti izda pristojno ministrstvo, v katerega področje spada 
takšen objekt; 

- lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo (na zahtevo župana), ki jo na podlagi sklepa občinskega 
sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. 

 
Pred izdajo odločbe o razglasitvi za grajeno javno dobro mora država ali občina na zemljišču, objektu 
ali njegovem delu pridobiti lastninsko ali drugo ustrezno pravico, ki omogoča takšno splošno rabo, 
ki ustreza namenu pridobitve statusa grajenega javnega dobra ali kot jo za pridobitev statusa 
grajenega javnega dobra določajo področni predpisi (3. odstavek 245. člena). Po izdani odločbi se v 
zemljiški knjigi po uradni dolžnosti vpiše zaznambo o javnem dobru. 
 
Glede na lastništvo sta možni dve situaciji: 
 
- nepremičnina, ki bo razglašena za javno dobro, mora biti v lasti države ali občine, ker se bo le tako 

lahko zagotovila splošna raba glede na namen tega grajenega javnega dobra;  
- v ostalih primerih ni nujno, da je nepremičnina v lasti države ali občine, mora pa država ali občina 

pridobiti drugo ustrezno pravico11. V tem primeru se v aktu, s katerim se pridobi ta pravica, 
»opredeli splošno rabo grajenega javnega dobra, pogoje in omejitve, ki jih iz tega naslova trpi 
lastnik, odškodnino zaradi omejitve lastninske pravice in vprašanje odgovornosti za škodo, nastalo 
pri splošni rabi grajenega javnega dobra«. 

 
Status grajenega javnega dobra lahko tudi preneha, med drugim v primeru, da je razglašeno na 
zasebnem zemljišču, če raba grajenega javnega dobra v zasebni lasti preseže namen splošne rabe in 
pogoje in omejitve iz dogovora. Tedaj lahko lastnik zahteva bodisi odstop od dogovora in ukinitev 
statusa grajenega javnega dobra ali odškodnino ali pa lahko državi ali občini predlaga, da grajeno javno 
dobro prevzame v last, razen če ta predstavlja gradbeno parcelo njegove stavbe (247. člen ZUreP-2). 
 
Zemljišče, objekt ali njegov del, ki ima pridobljen status grajenega javnega dobra, mora njegov lastnik 
ali upravljavec vzdrževati v stanju, ki omogoča splošno rabo v skladu z njegovim namenom. Če gre za 
nepremičnino v zasebni lasti, se mora država ali občina z lastnikom dogovoriti tudi o pogojih 
vzdrževanja njenega primernega stanja (246. člen). 
 

 
11 245. člen ZUreP-2 ne govori o tem, katera je druga ustrezna pravica. Katero civilnopravno pravico (npr. stvarno služnost 
po Stvarnopravnem zakoniku ali zakup (najem) po Obligacijskem zakoniku) bi bilo najprimerneje pridobiti, bi bilo treba 
presojati od primera do primera. 
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Šele skozi režim razglasitve grajenega javnega dobra se zakonodaja ukvarja z lastništvom javno 
dostopnih površin (površin v splošni rabi). Tu so šele jasno določene posledice javne rabe oziroma 
ureditev za primer, če je nepremičnina v lasti države, ali občine, ali pa če je v zasebni lasti. Pri 
načrtovanju je tako potrebno slediti trem korakom: najprej je treba javne površine, ki so/bodo v splošni 
rabi načrtovati; sledi razmislek, katere od teh površin bi bilo potrebno razglasiti za javno dobro; 
nazadnje je treba oceniti naravo predvidene splošne rabe zato, da se ugotovi ali mora biti površina ob 
razglasitvi za javno dobro v lasti države ali občine, ali pa je lahko v zasebni lasti in se z lastnikom sklene 
dogovor o rabi in upravljanju. To vse pa v kontekstu dolžnosti občine, da najprej zagotavlja javne 
površine, nato z občinskimi prostorskimi načrti določi pogoje rabe, ter na koncu uredi še pogoje za 
njihovo vzdrževanje (če z zasebnim lastnikom ni sklenjen poseben dogovor, je lahko vzdrževanje javnih 
površin s strani občine na zasebnem zemljišču problematično). 

 
2.3. Podedovane težave glede grajenega javnega dobra 
 
Pomanjkljivost veljavnega ZUreP-2 je, da ne povzema oz. prenaša prehodnih določb Zakona o graditvi 
objektov (ZGO-1)12, ki so prej urejale razglasitev za javno dobro. Ta je določal pravila glede na 
zatečeno stanje (211. do 214. člen). Gre za situacije, ko javno dobro sicer ima status glede na svoj 
namen, vendar pa to v zemljiški knjigi v preteklosti ni bilo ustrezno vpisano. 211. člen je določal, da se 
z dnem uveljavitve ZGO-1 (to je 1.1.2003) šteje, da grajeno javno dobro, kot ga opredeljujejo določbe 
tega zakona, urejajo tiste sestavine prostorskih izvedbenih načrtov in lokacijski načrti Zakona o urejanju 
naselij in drugih posegih v prostor (ZUN)13, ki določajo javne površine in drugi, v tem členu našteti 
zakoni. V prehodnem obdobju je zakon vzpostavil nekatere domneve glede pravice države ali občine 
do razpolaganja z nepremičnino (kadar ni že zemljiško knjižni lastnik), in sicer se je štelo, da to pravico 
ima: 
 
- če je imela z dnem uveljavitve Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (ZLNDL)14 na 

zemljiščih, na katerih je zgrajen objekt, ki naj bi pridobil status grajenega javnega dobra, pravico 
uporabe vpisano v zemljiško knjigo ali 

- če je z dnem uveljavitve ZGO-1 razpolagala s pisnimi kupoprodajnimi ali menjalnimi pogodbami, 
pisnimi izjavami ali soglasji lastnikov zemljišč, na katerih je zgrajen objekt, ki naj bi pridobil status 
grajenega javnega dobra, da na svojem zemljišču dovolijo gradnjo in podobne izjave volje, overjene 
pri notarju ali 

- če je zahtevi predložila pisne izjave lastnikov zemljišč, na katerih je zgrajen objekt, ki naj bi pridobil 
status grajenega javnega dobra, da se odpovedujejo lastninski pravici na njih, overjene pri notarju. 

 
Če pa občina ali država ni razpolagala z dokazilom o pravici razpolaganja, ali če se je ugotovilo, da je 
lastnik ali solastnik objekta oziroma dela objekta, ki naj bi pridobil status grajenega javnega dobra, 
posameznik ali oseba zasebnega prava, je lahko Vlada RS oziroma pristojni občinski organ izdal sklep 
le v primeru, da je država oziroma občina takšno nepremičnino odkupila, ali pa jo pridobila v last po 
postopkih o razlastitvi. Kot rečeno, pa veljavni Gradbeni zakon niti Zakon o urejanju prostora te 
prehodne ureditve ni povzel, zato je možna razglasitev za javno dobro le na način kot to sedaj določa 

 
12 Uradni list RS, št. 110/02, 47/04, 14/05 – popr., 126/07, 108/09, 57/12, 110/13, 19/15.  
13 Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95 – ZPDF, 44/97, 9/01 – ZPPreb, 
23/02 – odl. US in 110/02 – ZUreP-1. 
14 Uradni list RS, št. 44/97 in 59/01. 
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ZUreP-2. Pri tem pa je treba je poudariti, da kljub smiselni ureditvi navedenih prehodnih določb ZGO-
1, te v praksi nikoli niso zares zaživele, saj na strani države in občin ni bilo ustrezne volje za urejanje 
teh statusov in za prevzem finančnih posledic in nalog upravljanja. 
 
K tej problematiki so se zgodovinsko naložile še druge, ki so podrobneje pojasnjene v Analizi o 
pravnem položaju javnih površin v mestih iz leta 2016 in jih tukaj smiselno povzemamo: 
 
1. Problemi spreminjanja in krčenja zakonodajnega okvira za urejanje zelenih površin v naseljih. V 

preteklosti smo v našem prostoru imeli poseben Zakon o urejanju, vzdrževanju in varstvu zelenih 
površin v naseljih15, ki je med drugim določal obvezno izdajo dovoljenja za posek posameznih 
dreves, in je veljal v času, ko je bilo zakonov bistveno manj, kot jih imamo danes. Zakonska določila 
o urejanju zelenih površin je kasneje vključeval tudi Zakon o komunalni dejavnosti16, bila pa so 
operacionalizirana tudi na ravni občinskih prostorskih aktov (urbanističnih načrtov) in predpisov 
(odlokov). Dejavnost urejanja zelenih površin je bila dobro razvita, večje občine so imele svoje 
strokovne službe in tudi drevesnice, urejanje zelenih površin je poteklo v sodelovanju s 
krajevnimi skupnostmi in prebivalci – za igrišča in drevesa so v večjih občinah strokovno skrbele 
občinske/javne organizacije.  
 
Prostorsko načrtovalske vsebine urejanja zelenih površin so bile leta 1984 vključene v vsebino 
Zakona o urejanju prostora17 in Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUNDPP)18. 
Na njuni osnovi so bili v drugi polovici osemdesetih let pripravljeni novi prostorski akti občin, 
dolgoročni prostorski plani, v katerih so bile opredeljene tudi prve zasnove celovitih zelenih 
sistemov in ki so s spremembami in dopolnitvami ostali aktualni vse do sprejema prvega Zakona o 
urejanju prostora (ZUreP-1)19 v samostojni državi leta 2003 in Uredbe o prostorskem redu 
Slovenije20 ter še naprej do sprejema novega Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, 2007) 
in sprejetja prvih novih prostorskih aktov občin po letu  2009.v Zakonska materija se je razdelila 
deloma v prostorsko in deloma v komunalno zakonodajo ter na državno in občinsko raven. 
Detajli so bili ohlapno določeni in občine oziroma njihove komunalne službe so jim sledile različno, 
tako glede evidenc kot izvajanja dejavnosti vzdrževanja in razvoja.  
 
Pogoji za urejanje javnih zelenih površin na lokalni ravni so bili na novo opredeljeni kmalu po 
sprejemu nove ustave v Zakonu o gospodarskih javnih službah21 in Zakonu o varstvu okolja 
(ZVO)22, ki je »urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin« opredelil kot obvezno 
lokalno javno gospodarsko službo varstva okolja in napovedal opredelitev podrobnih standardov 
in pogojev izvajanja dejavnosti s podzakonskimi predpisi.23 Teh predpisov za urejanje javnih 
zelenih površin do danes ministrstvo še ni pripravilo, zato je dejavnost urejanja izvaja brez enotnih 

 
15 Uradni list SRS, št. 11-105/65, 37/73. 
16 Zakon o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena (Uradni list SRS, št. 24/75 in 8/82 – ZKD) in za njim 
Zakon o komunalnih dejavnostih : Uradni list SRS, št. 8/82, Uradni list RS, št. 32/93 – ZGJS,  32/93 – ZVO, 44/97 – ZSZ. 
17 Zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84). 
18 Uradni list SRS, št. 18/84.  
19 Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 80/10 – ZUPUDPP in 61/17 – 
ZUreP-2. 
20 Uradni list RS št. 122/04. 
21 Uradni list RS, št. 32/93 in spremembe. 
22 Uradni list RS, št. 32/93.  
23 Te bi moral minister sprejeti v 9 mesecih od uveljavitve zakona, to je do aprila 1994. 
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standardov in meril od občine do občine različno. Po letu 1992 so organizacije, ki so prej skrbele za 
zelene površine, postale gospodarski subjekti - motiv za urejanje zelenih površin je padel, saj ta 
aktivnost ne prinaša zaslužka (je pa strošek). Poleg tega pa je težko opredeliti tudi obveznosti, 
država pa svoje zakonske dolžnosti po njihovi opredelitvi ni izpolnila.  
 
Navedene ugotovitve izhajajo tudi iz revizijskega poročila Računskega sodišča »Urejanje javnih 
zelenih površin«24, ki pa je revidiralo samo občine, ni pa naslovilo izvornih problemov, ki izhajajo 
iz ureditve, ki jo pripravlja Ministrstvo za okolje in prostor. To je z ZVO-1 podaljšalo neurejeno in 
nezakonito stanje na ravni podzakonskih predpisov, deloma pa je ZVO-1 situacijo poslabšal tako, 
da je zelene površine povsem izločil iz člena o obveznih občinskih javnih komunalnih službah. Za 
namen te analize, ki si prizadeva oblikovati rešitev za izboljšanje stanja, je glede na navedeno 
potrebno predstaviti relevantna določila ureditve obvezne lokalne javne službe ZVO in ZVO-1: 
 
 
 

26. člen ZVO 149. člen ZVO-1 
(1) Obvezne lokalne javne službe so: 
1.     oskrba s pitno vodo, 
2.     odvajanje in čiščenje komunalnih 

odpadnih in padavinskih voda, 
3.     ravnanje s komunalnimi odpadki, 
4.     odlaganje ostankov komunalnih 

odpadkov, 
5.     javna snaga in čiščenje javnih površin, 
6.     urejanje javnih poti, površin za pešce in 

zelenih površin, 
7.     pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje 

kurilnih, naprav, dimnih vodov in 
zračnikov zaradi varstva zraka. 

(1) Obvezne občinske gospodarske javne 
službe varstva okolja so: 
1.     oskrba s pitno vodo, 
2.     odvajanje in čiščenje komunalne in 

padavinske odpadne vode, 
3.     zbiranje določenih vrst komunalnih 

odpadkov, 
4.     obdelava določenih vrst komunalnih 

odpadkov, 
5.     odlaganje ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov in 
6.     urejanje in čiščenje javnih površin. 
 

(4) Oskrbovalne standarde, razvrstitev 
objektov in naprav, tehnične, vzdrževalne in 
organizacijske standarde, standarde 
gospodarjenja, metodologije za oblikovanje 
cen, za vodenje registra izvajalcev in katastra 
objektov in naprav ter druge standarde in 
normative za opravljanje služb iz prvega 
odstavka tega člena predpiše minister, 
pristojen za varstvo okolja. 

(3) Vlada podrobneje predpiše: 
1.     vrste dejavnosti, komunalnih odpadkov in 

nalog, ki se izvajajo v okviru javnih služb iz 
prvega odstavka tega člena, 

2.     metodologijo za oblikovanje cen, 
oskrbovalne standarde in tehnične, 
vzdrževalne, organizacijske ter druge 
ukrepe in normative za opravljanje 
javnih služb iz prvega odstavka tega 
člena. 

 (4) Občina zagotovi izvajanje javnih služb iz 
prvega odstavka tega člena skladno s predpisi 
iz prejšnjega odstavka in predpisi, ki urejajo 
gospodarske javne službe. 

 

 
24 Računsko sodišče, Revizijsko poročilo, Urejanje javnih zelenih površin, 2007, https://www.rs-
rs.si/fileadmin/user_upload/revizija/126/JavPovr_PSP07.pdf.  
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2. Problem izvajanja Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti (ZLNDL)25: Vprašanje je, ali 
in v kakšni meri je bil zakon realiziran na ravni pripadajočih odprtih površin, kako je zemljiška knjiga 
po uradni dolžnosti uredila lastništvo in kako skrbno so to spremljali država in občine. Podobno 
ugotavlja tudi Računsko sodišče: »zaradi nepopolnih vpisov v zemljiško knjigo in zaradi nevpisanih 
subjektov, ki so imeli pravico uporabe, obstaja tveganje, da Republika Slovenija ni vpisala vseh 
nepremičnin, na katerih je imela pravico uporabe, ter da je premoženje, na katerem je imela 
pravico uporabe država, vpisala kot svojo lastnino fizična oziroma pravna oseba«.26 Domnevati je 
možno, da situacija tudi za občine, kot lastnike, ni bistveno drugačna. 
 

3. Obstaja problem parcelacije in vpisov v zemljiško knjigo: Prvi korak pri urejanju grajenega javnega 
dobra oziroma javnih površin je, da so te ustrezno parcelirane. To je pogoj tako za razglasitev 
javnega dobra, kot kasnejši vpis v zemljiško knjigo, kar je končni cilj ureditve javnega dobra. 
Računsko sodišče je večkrat opozorilo na pomanjkljivo urejeno zemljiškoknjižno stanje (ni razvidno 
lastništvo nepremičnin, ki so javno dobro, in infrastrukture za izvajanje javnih gospodarskih služb), 
neizvedeni so tudi vpisi javnega dobra, predpisi pa ne določajo sankcij, če država ali občina to 
dolžnost opustita – lastnina se v zemljiški knjigi ni ustrezno »aktivirala«. Zakon o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti27 ureja evidence nepremičnega 
premoženja države in občin. Podrobneje o skrbi za evidence govori Uredba o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti28, ki zahteva skrb za pravno in dejansko urejenost 
nepremičnin, ki zajema tudi urejeno zemljiškoknjižno stanje nepremičnine, urejen vpis 
nepremičnine v kataster stavb oziroma zemljiški kataster in urejen vpis nepremičnine v centralno 
evidenco nepremičnega premoženja. 

 
4. Zemljiška knjiga obravnava javno dobro dokaj različno: Vpis javnega dobra v zemljiško knjigo naj 

bi se v skladu z veljavno zakonodajo naredil kot zaznamba na vložku, v praksi pa se javno dobro 
vpisuje tudi »kot lastnik« v listu B ali pa je še vedno kot »lastnik« vpisana družbena lastnina v 
splošni rabi. »Če hočejo lastniki, država in občine zaščititi svojo lastnino, ki ima status javnega 
dobra, je treba zadeve v zemljiški knjigi urediti tako, da bo pravi lastnik razviden iz vpisnega lista B 
in bo iz zaznambe javnega dobra jasno razvidno (če gre za državno javno dobro) – kdo lahko 
razpolaga s to nepremičnino«.29 

 
5. Problem nevračanja zemljišč po izgradnji in stečaji: V prejšnji državi so gradbena podjetja dobila 

od občin parcele (npr. njive), na katerih so gradili, ustrezna parcelacija pa ni bila nujno narejena ali 
pa parcelacija ni bila izvedena tudi v katastru. V pogodbah, s katerimi so se prenesla zemljišča na 
gradbeno podjetje za namen graditve (prenos družbene lastnine v uporabo), je bil tudi pogoj, da 
se izvedejo zunanje ureditve.30 Gradbena podjetja, ki so gradila soseske, na koncu pogosto niso 
uredila prepisa javnih površin na mesto. Številni deli zelenic, javnih cest in igrišč so v zemljiški knjigi 
še vedno zavedeni kot last danes propadlih gradbenih podjetij. Stečajni upravitelji v postopkih te 

 
25 Glej opombo 14. 
26 Revizija gospodarjenja z nezazidanimi stavbnimi zemljišči (št. 1209-1/2007-33 z dne 15.9.2008), ki je 
 dosegljiva na: www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/KF1A69968C84A9C35C12572E60032EA8A (povzetek, str.2). 
27 Uradni list RS, št. 11/18, 79/18.  
28 Uradni list RS, št.31/18. 
29 Vugrin, Marijana, Javno dobro kot lastnik v zemljiški knjigi- kdo je že ta lastnik?, Geodetski vestnik 54/2 (2010) 
30  intervju Martina Lipnik, univ.dipl.inž.arh., predsednica Društva za urbano okolje – odbor za lepšo staro Šiško - DUO, dne 
7.4.2016 
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površine prodajajo zasebnikom, kljub temu da bi morala občina za javne površine uveljavljati 
predkupno pravico in s tem ohraniti javno rabo le-teh.31  

 
Nazadnje pa določanje funkcionalnih/pripadajočih zemljišč k večstanovanjskim stavbam tudi slabi 
institut splošno dostopnih (zelenih) javnih površin: to je sprožil Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine 
na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1), prej pa že od leta 2008 ZVEtL. 
Trenutno je največ sporov v stanovanjskih soseskah povezanih s prenosom lastništva po postopkih32 
določanja pripadajočih zemljišč. Pripadajoče zemljišče (prej funkcionalno zemljišče) k večstanovanjski 
stavbi se lahko odmeri le od danega prostora med stavbami, ta prostor pa so večinoma javne površine. 
Zakon se osredotoča na pripadajoča zemljišča in parcialne interese lastnikov večstanovanjske stavbe 
in ne upošteva konteksta soseske (skupne narave odprtih površin, ki jih praviloma ni možno 
enakovredno razdeliti med posamezne stavbe) in potreb skupnosti (igra, regeneracija, rekreacija), ki 
jih ni možno zadovoljiti na omejenih manjših delih zemljišč. Tako prihaja do konflikta med zasebnim in 
javnim interesom. O pripadajočem zemljišču se odloča v sodnih postopkih, v katerih ima močno vlogo 
izvedenec, pri čemer se poraja vprašanje, v kakšni meri občina sploh brani interes javnih površin in 
skupnosti sosesk,  v kakšni meri pa v postopku enostavno ni ali ne more biti uspešna.  
 
Javna površina je res dobro »zavarovana«, kadar so v zvezi z njo določene omejitve (nemožnost 
priposestvovanja, na javnem dobru se lahko pridobi posebna pravica uporabe le pod pogoji, ki jih 
določa zakon) in obveznosti (vzdrževati v stanju, ki omogoča splošno rabo). To pa omogoča le 
razglasitev površine za javno dobro. Opisane težave, ki so povezane z nujnimi predhodnimi koraki, 
potrebnimi za razglasitev javnega dobra, kažejo, da v preteklosti ni bilo dovolj prizadevanj s strani 
občin in države za razglasitev javnih (zelenih) površin za grajeno javno dobro. Hkrati pa na drugi strani 
upravičenci splošne rabe nimajo ne sredstev ne organizacijskih vzvodov za varstvo svoje pravice do čim 
širšega dostopa do splošne rabe javnih zelenih površin. 

 
 
  

 
31 Verčko Miha, Javne površine, javno dobro, dostopno na 
https://javnepovrsine.wordpress.com/2015/10/26/primer-4-murgle-javna-parkirisca-ki-so-postala-zasebna/ 
32 http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/zazeni-se-kako-resiti-javne-povrsine-v-soseskah-in-zakaj-so-sploh-
pomembne.html  
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3. Pravni položaj mestnih dreves 
 
Mestna drevesa so pomemben del zelenih površin in samostojne zelene prvine, ki imajo same po sebi 
zelo velik ugoden vpliv na kakovost življenja in okolja v naseljih. Delujejo blagodejno na psihofizično 
stanje prebivalcev, prispevajo k biotski pestrosti, zadržujejo hrup in onesnažen zrak, preprečujejo 
pregrevanje zraka in tal, vlažijo zrak in zadržujejo padavine ter nasploh zagotavljajo zdravo življenjsko 
okolje za ljudi, živali in rastline. Prispevajo tudi k prepoznavni podobi in kulturni vrednosti mestnega 
okolja, k vrednosti nepremičnin, zanimivosti za naložbe, znižujejo stroške za javno zdravje in varujejo 
pred negativnimi vplivi podnebnih sprememb na človeka in kolje. Sposobnost dreves, da porabljajo 
odvečni ogljikov dioksid ter da lahko skupaj z zelenicami in nižjimi grmovnimi rastlinami povečajo 
vpojnost mestnega okolja za padavinske vode, pomaga zniževati ogljični odtis mesta, obvladovati 
podnebne ujme in preprečevati poplave ob neurjih. Večje je drevo, večje so njegove koristi, kar pa 
terja daljši čas rasti, kakovostno sadiko, čim boljše rastne pogoje, tla, oskrbo in vzdrževanje.33  
 
Za ustrezno varstvo in upravljanje, je potrebno vedeti, kako je urejen pravni položaj dreves v Sloveniji. 
 
Mestna drevesa niso gozd. Zakon o gozdovih34 v 2. členu izrecno določa, da gozd niso posamično 
gozdno drevje, skupine gozdnega drevja na površini do 0,25 hektarja, drevoredi, parki in plantaže 
gozdnega drevja. Se pa določbe Zakona o gozdovih uporabljajo tudi za posamično gozdno drevje in 
skupine gozdnega drevja, ki rastejo zunaj gozda, kadar je s tem zakonom to določeno. V okviru varstva 
gozdov izvaja varstvena dela zaradi spremljanja in krepitve biotskega ravnovesja na posamičnem 
gozdnem drevju v naseljih gozdarska inšpekcija (27. člen).  
 
Kako naša zakonodaja obravnava posamično mestno drevo? Ugotovimo lahko, da Stvarnopravni 
zakonik drevesa ne opredeljuje, blizu pa je stvari ali sestavini, ko določa: 
 
- da je stvar samostojen telesni predmet, ki ga človek lahko obvladuje (15. člen)35;  
- od stvari loči nepremičnino, ki je prostorsko odmerjen del zemeljske površine, skupaj z vsemi 

sestavinami (sestavina pa je vse, kar se v skladu s splošnim prepričanjem šteje za del druge stvari) 
(18 in 16. člen); Vse, kar je po namenu trajno spojeno ali je trajno na nepremičnini, nad ali pod 
njo, je sestavina nepremičnine, razen če zakon določa drugače (8. člen); komplementarno 
nepremičnini pa ne opredeljuje premičnine (kot rečeno, govori le o stvari); 

- posebej opredeljuje pritiklino, ki je premičnina, ki je v skladu s splošnim prepričanjem namenjena 
gospodarski rabi ali olepšanju glavne stvari (17. člen); 

- se z drevesi ukvarja predvsem v smislu lastnine plodov in v okviru medsosedskih odnosov (čez mejo 
štrleče veje ali drevo na meji ali drevo kot mejno znamenje). 

 

 
33 O koristih dreves in problematiki upravljanja mestnega drevja je potekala novembra 2020 Okrogla miza “Kako skrbimo za 
drevesa v mestih?, http://zagovorniki-okolja.si/2020/11/06/veliko-zanimanje-in-skrb-za-mestna-drevesa/, pomembni 
predvsem zaključki, http://zagovorniki-okolja.si/2020/11/06/veliko-zanimanje-in-skrb-za-mestna-drevesa/.  
34 Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON,  67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – 
ZDavNepr, 17/14,  22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS,  77/16. 
35 Iz stvari v 15a. členu od leta 2020 izvzema živali, ki niso stvari, ampak čuteča bitja, se pa vseeno zadnje uporabljajo 
določila tega zakona, ki se nanašajo na premičnine. 
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Zakon o gozdovih ne opredeljuje posamičnega mestnega drevesa. Prav tako tega ne opredeljuje ZVO-
1, govori le o rastlinskih vrstah. Zakon o ohranjanju narave (ZON)36 pa določa, da se na območjih 
strnjene poselitve biotska raznovrstnost ohranja tako, da se med drugim ohranjajo zelene površine, 
drevesa, skupine dreves, stoječe in tekoče vode in drugi življenjski prostori (36. člen). 
 
Drevesa pa so vendarle lahko tudi individualno identificirana in zavarovana kot: 
 
- Drevesna naravna vrednota: to na podlagi ZON narave določa Uredba o zvrsteh naravnih vrednot37 

in med zvrsti naravnih vrednot uvršča tudi drevesna naravna vrednota. To je drevo ali skupina 
dreves, ki so izjemnih dimenzij, habitusa, starosti, ekosistemsko, znanstveno-raziskovalno ali 
pričevalno pomembna ter vključuje tudi rastišče takšnih dreves in se v naravi pojavlja zlasti kot 
posamezno drevo zunaj gozdnega prostora ter skupina dreves ali posamezno drevo v gozdu, ki 
zaradi izjemnih lastnosti izstopajo od dreves v okolici. Naravna vrednota je lahko državnega ali 
lokalnega pomena, drevo za naravno vrednoto lahko razglasi država (ZRSVN) ali občina.38 Če ni 
drugih prostorskih ali tehničnih možnosti se posegi na drevesni vrednoti izvajajo tako, da se ne 
zmanjša vitalnost in ne poslabša zdravstveno stanje drevesa ter, da se ne poslabšajo življenjske 
razmere na rastišču (5. člen uredbe). 

- Kulturni spomenik ali del kulturnega spomenika, kot to določa na podlagi Zakona o varstvu 
kulturne dediščine (ZVKD-1)39 Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah40 (kot 
na primer vaška lipa v Vrbi na Gorenjskem41). Posamezen odlok določa varstveni režim za drevo. 

 
Mestna drevesa so del pravne ureditve, ki se nanaša na urejanje prostora v naseljih in sicer: 
 
 ZUreP-2 se na dveh mestih nanaša tudi na drevesa: 

o v okvir opredelitve zelenih sistemov uvršča tudi drevorede in drevesa (48. točka 3. člen); 
o lastniku nepremičnine se lahko odredi vzdrževanje, če so na objektih ali zemljiščih, vključno z 

zasaditvijo teh zemljišč takšne pomanjkljivosti, da kvarno vplivajo na podobo naselja ali krajine, 
ali ovirajo redno rabo okoliških javnih površin in so posledica opustitve redne in pravilne 
uporabe in vzdrževanja teh nepremičnin (241. člen). Med merili za ugotavljanje 
pomanjkljivega stanja nepremičnin so tudi neizvedena ozelenitev objekta, pa tudi zaraslo 
grmičevje, previsoka ali nevzdrževana drevesa in drugo rastje, ki vpliva na rabo sosednjih, 
zlasti javnih površin, in na podobo varovane kulturne krajine (242. člen). 
 

  

 
36 Uradni list RS, št. 56/99, 31/00 – popr., 119/02, 41/04, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18,  
82/20. 
37 Uradni list RS, št. 52/02 in 67/03. 
38 Iz seznama naravnih vrednost pri ARSO je razvidno, da je ar nekaj dreves razglašenih za naravno vrednoto, vendar pa je 
stvar volje občine, koliko je aktivna v tej smeri, 
https://www.arso.gov.si/narava/naravne%20vrednote/NaravneVrednote_cistopis_2019.pdf.  
39 Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg). 
40 Uradni list RS, št. 102/10. 
41 2. člen Odloka o razglasitvi spomenikov v vasi Vrba na Gorenjskem za kulturne spomenike državnega pomena (Uradni list 
RS, št. 3/11). 
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 Uredba o prostorskem redu42 posveča več pozornosti tudi mestnemu drevju, predvsem: 
o v okviru pravil načrtovanja poselitve je potrebno za ohranjanje biotske raznovrstnosti in 

varstvo naravnih vrednot med drugim omogočati živalim prostoživečih vrst, ki so prilagojene 
na življenje v poselitvenih območjih, preživetje z ohranjanjem zelenih površin, dreves, skupin 
dreves, voda ali objektov, ki so njihov življenjski prostor (7. točka prvega odstavka 23. člena); 

o z načrtovanjem zelenih površin je treba zagotoviti tudi druge zelene površine, ki vključujejo 
igrišča za otroke in mladostnike, zelene površine v stanovanjskih območjih, mestne in 
primestne gozdove, območja vrtičkov, reprezentativne ureditve, ureditve ob poslovnih 
objektih, zelene koridorje, drevorede, obcestne ureditve, ostanke naravnih sestavin v naseljih, 
nasipe in vodotoke. (osmi odstavek 95. člena). 
 

 Priročnik Zeleni sistemi v mestih43, ki je del novega prostorskega reda, kot ga določa ZUreP-2 (13. 
člen) govori tudi o načrtovanju dreves in ravnanju z drevesi v okviru načrtovanja zelenih površin 
in ravnanja z njimi. Posebej pa priporoča evidenco dreves kot dodatni podatkovni sklop, ki se 
praviloma vzpostavi za mesta oziroma večja naselja. V njej so opredeljena drevesa, pomembna v 
mestotvorni funkciji (ključni gradniki zelenih površin v naseljih).44 Drevesa, vključena v evidenco, 
so lahko na javnih in zasebnih zemljiščih. Z izdelano evidenco (vsebuje vrstne, velikostne, stojiščne, 
rastiščne, statične, lastniške in druge podatke) se hkrati vzpostavi tudi sistem načrtnega 
spremljanja stanja (monitoringa) mestnih dreves (občasni oz. periodični pregledi). 
 

 Ravnanje z drevesi pri urejanju prostora določajo tudi drevesničarski in gradbeni standardi in 
normativi. 

 
Tematika pravnega položaja posamičnega mestnega drevesa v naši pravni teoriji ni posebej 
obdelana. Se pa v mednarodnem okolju odvija diskusija o drevesu kot nosilcu pravic – torej drevesu s 
pravno subjektiviteto, ki temelji na članku in kasneje knjigi Should trees have a standing?45, v katerem 
se predlaga, da se podelijo pravice in pravni položaj (pravno osebnost) »naravnim objektom« kot so 
gozdovi, oceani, reke. Skozi desetletja, ki so sledila, se je miselnost v tej smeri razvila do mere, da je 
bilo v zadnjem desetletju priznana pravna osebnost nekaterim rekam46, gozdu47, s tem pravnim 
področjem pa se resno ukvarjajo tudi Združeni narodi48. Blizu temu so naši varovalni režimi za 
posamezna drevesa, ki so naravna vrednota ali kulturni spomenik. 
 

 
42 Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in 61/17 – ZUreP-2. 
23 https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostorski-red/zeleni-sistem.pdf. 
44 Str. 31. Ob tem je treba pripomniti, da nekatere občine že imajo evidence javnega mestnega drevja, kamor so vključena 
vsa drevesa, ki jih občina vzdržuje, zaradi funkcij dreves v mestnem okolju (npr. Ljubljana, Kočevje). Kar se tiče evidenc 
dreves  na zasebnih zemljiščih pa je treba upoštevati tudi strošek te evidence in ali ga je občina pripravljena prevzeti. S 
stališča upravljanja pa bi bilo potrebno v samo evidence vključiti tudi spremljanje stanja dreves, ki je podlaga za načrtovanje 
ukrepov, ki so tudi lahko del te evidence (primer občina Kočevje). 
45 D. Stone, Christopher, Should trees have a standing? – Towards Legal Rights for Natural Objects, Southern California Law 
Review 45, 1972, članek dostopen na https://iseethics.files.wordpress.com/2013/02/stone-christopher-d-should-trees-
have-standing.pdf. 
46 Tako je pravno osebnost npr. pridobila reka Whanganui na Novi Zelandiji 
https://www.nationalgeographic.com/culture/2019/04/maori-river-in-new-zealand-is-a-legal-person/.  
http://www.harmonywithnatureun.org/.  
47 Gozd v Salvadorju, https://www.earthlawcenter.org/seeking-rights-for-natural-forests-in-el-salvador. 
48 Harmony with nature http://www.harmonywithnatureun.org/.  
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Drevo je po Stvarnopravnem zakoniku lahko stvar ali sestavina. Nedvomno je, da po poseku postane 
premičnina (stvar). Dokler pa stoji na zemljišču, pa je najbližje opredelitvi, da je sestavina 
nepremičnine. Sicer zakonodaja mestnih dreves posebej ne opredeljuje, govori o gozdu in rastlinskih 
vrstah. Vendar pa so mestna drevesa del prvine zelenih sistemov (po ZUreP-2), so podrejena 
upravljanju in vzdrževanju v okviru občinske javne komunalne službe (po ZVO-1), posamezna drevesa 
pa so lahko tudi naravna vrednota (po ZON) ali kulturni spomenik (po ZVKD-1). V urbanem okolju so 
drevesa predvsem predmet varstva, načrtovanja (saditev novih dreves) in vzdrževanja zelenih površin 
v okviru prostorskih načrtov občine (občinski prostorski načrti – OPN in občinski podrobni prostorski 
načrti – OPPN). Ravnanje z drevesi pri urejanju prostora določajo tudi drevesničarski in gradbeni 
standardi in normativi. Podzakonskih predpisov za urejanje zelenih površin in s tem tudi ravnanja z 
drevjem država ni predpisala (glej točka 1 pod poglavje 2.3.). 
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4.  Potenciali za boljše varstvo in razvoj javnih zelenih javnih površin in dreves v naseljih 
 
4.1. Uvodno 
 

Podnebne spremembe nas silijo v takojšnje in učinkovito ukrepanje, ki bo primeren in smiseln odziv 
na dogajanje v urbanem okolju. Na naravi temelječe rešitve (nature based solutions) so imperativ v 
soočanju družbe s tem izzivom, zato je v urbanem okolju prilagajanje na podnebne spremembe v 
največji meri odvisno od načrtovanja in upravljanja zelenih površin in ravnanja z mestnim drevjem. 
Strokovno načrtovanje in upravljanje se morata čimprej odraziti v prostoru (to je na lokalni ravni) ob 
ustrezni spodbudi in podpori države.  

 
Občine se načeloma celovito ukvarjajo samo z načrtovanjem in upravljanjem površin, ki so v njihovi 
lasti, ne pa z vsemi površinami, ki so v splošni javni rabi in je njihovo lastništvo različno ali tudi še 
neurejeno49. Neurejeno lastništvo ovira učinkovito upravljanje javnih zelenih površin in tudi razvoj 
sodelovanja med občino in drugimi lastniki pri upravljanju zelenih površin v javni rabi in v javnem 
interesu urejanja zaradi različnih ekosistemskih funkcij.  
 
Pomembno izboljšanje stanja in varovanja zelenih površin in dreves bi predstavljala razrešitev starih 
problemov (opisani v poglavju 2.3.). Predvsem bi bilo za urejanje starih neurejenih lastniških razmerij, 
evidenc in vpisov v zemljiško knjigo potrebno vzpostaviti trajnejše sodelovanje Ministrstva za javno 
upravo (pristojno za skrb nad premoženjem države in občin), Ministrstva za okolje in prostor (pristojno 
za normativno ureditev grajenega javnega dobra) in Ministrstva za pravosodje (pristojno za normativno 
ureditev zemljiške knjige) tako, da bi se več aktivnosti (po potrebi tudi normativnih) usmerilo v: 
 
- spodbujanje urejanja nepremičnega premoženja države in občin (ureditev lastništva in vpis v 

zemljiško knjigo) ter vzpostavitev dobrih in ažurnih evidenc ter nadzora nad tem; 
- to, da bi občine imele dober pregled nad javnimi površinami v urbanem okolju in jih razglasile za 

javno dobro; 
- ureditev neustreznih vpisov v listu B zemljiške knjige (poenotenje), če gre za lastništvo občin in 

države; 
- spodbujanje občin kot lastnikov javnih površin k večjemu angažiranju v postopkih določanja 

pripadajočega zemljišča v smislu varovanja funkcij in značilnosti javnih in javnih zelenih površin v 
soseskah.  

 
Glede na načrtovalsko dediščino in široko normativno podlago urejanja prostora, dolgoročno 
prostorsko strategijo in državni prostorski red lahko domnevamo, da je dovolj strokovnih podlag in 
znanja za dobro načrtovanje. Pomemben prispevek oziroma podlago za izboljšanje načrtovanja 
predstavlja tudi Priročnik Državnega prostorskega reda »Zeleni sistemi v mestih in naseljih, Usmerjanje 
razvoja zelenih površin«, ki podaja podrobna priporočila za načrtovanje in tudi nekaj osnovnih pripročil 
glede urejanja, vzdrževanja in spremljanja stanja zelenih površin. 
 

 
49 Simoneti, Maja, Celovit sistem ukrepov za urejanje javnih zelenih površin v slovenskih naseljih, doktorska disertacija, 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2016 (str.157). 
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Na podlagi spremljanja problematike lahko ocenimo, da se »prelitje« načrtov v prakso-prostor sooči z 
dvema področjema, ki »zavirata« večji in, glede na krizno podnebno stanje potreben, razvoj zelenih 
površin in mestnih dreves ter njihovo vzdrževanje: 
 
- »ko trčita javno in zasebno« je aktualna problematika javnih zelenih površin, ki imajo z vidika rabe 

v prostoru dejansko lastnost »javne površine«, niso pa razglašene za javno dobro, niti niso (v celoti) 
v lasti in upravljanju občine. Nadalje je aktualna problematika razreševanja lastništva zemljišč, ki 
pripadajo večstnovanjskim stavbam, kjer se lastništvo zemljišč drobi in se izriva zelenice iz sosesk 
na račun parkirnih in drugih tlakovanih funkcionalnih površin. Glede na ustavno varovano pravico 
do lastnine pa je krovno vprašanje, do katere mere lahko načrtovanje podnebno ambiciozne 
»zelenitve« sploh učinkuje na zasebnih zemljiščih. Med tem, ko v ospredje prihajata ekološka in 
socialna funkcija lastnine, prihaja do problemov in postopkov uspešnega varstva zasebne lastnine, 
zaradi česar so občine »zadržane« pri načrtovanju in upravljanju. 
 

- dobro upravljanje zahteva strokovno usposobljenost in standarde vzdrževanja ter dovolj 
finančnih sredstev za doseganje načrtovanih funkcij in ciljev. Zaenkrat je upravljanje normativno 
neurejeno (razen, da je »urejanje in čiščenje javnih površin« obvezna občinska javna gospodarska 
služba), strokovne kvalifikacije za izvajanje komunalne dejavnosti niso zahtevane, med občinami 
so v izvajanju razlike lahko velike, stabilnost financiranja ni nujno zagotovljena. Prav stroški 
strokovnega upravljanja tudi odvračajo občine od večje angažiranosti pri varstvu javnih zelenih 
površin v razmerju do »zasebnega« v postopkih določanja pripadajočih zemljišč. 
 

Urejanje lastniških razmerij ter vzpostavljanje enotnih pogojev in meril za strokovno kvalificirano 
izvajanje javne službe urejanja javnih zelenih površin sta dve področji, ki predstavljata največji 
potencial za zagon dobre prakse urejanja zelenih površin v naseljih, ki bo v skladu z vse večjim 
zavedanjem o pomenu zelenih površin in drevja v naseljih za blažitev podnebnih sprememb in 
prilagajanje nanje.  
 
4.2. Javne zelene površine v zasebni lasti  
 
Tukaj se osredotočamo na javno dostopne zelene površine, ki niso razglašene za javno dobro. ZUreP-2 
namreč sedaj zadovoljivo ureja stanje, ko je površina v zasebni lasti razglašena za javno dobro, vendar 
pa so občine premalo aktivne glede razglašanja za javno dobro, zato dejansko obstaja veliko javno 
dostopnih površin, ki so v prostorskem načrtu navedene kot javne, tako se tudi uporabljajo, dejansko 
pa so na zasebnem zemljišču in razmerje med občino in lastnikom je neurejeno. 
 
Zgled za urejanje teh razmerij lahko vidimo v dogovoru, ki ga mora v primeru razglasitve površine (na 
zemljišču v zasebni lasti) občina (ali država) skleniti z lastnikom – ta mora vsebovati: 
 
- pridobitev ustrezne pravice na zasebnem zemljišču, 
- opredelitev splošne rabe grajenega javnega dobra,  
- pogoje in omejitve, ki jih zaradi splošne rabe trpi lastnik,  
- odškodnino zaradi omejitve lastninske pravice, 
- ureditev vprašanja odgovornosti za škodo, nastalo pri splošni rabi grajenega javnega dobra, 
- o vzdrževanju njenega primernega stanja. 
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Praksa bo pokazala, koliko bo do sklepanja takih dogovorov prišlo. Ne glede na to, da je odškodnina 
zaradi omejitve lastninske pravice seveda pravična, pa bi bilo v smislu »kompenzacije«, posebej glede 
zelenih površin in dreves, primerno tudi drugačno, nedenarno nadomestilo v smislu storitev, ki jih 
zagotovi občina pri urejanju in vzdrževanju zelene površine ali posameznega drevesa zasebniku. 
 
Model takega dogovora se lahko uporabi tudi za druge javne površine, ki so v zasebni lasti, pa jih 
občina ne bo razglasila za grajeno javno dobro. Dogovarjanje z lastniki je edina pot razreševanja teh 
situacij. Ključni za napredek na tem področju pa so primeri dobre prakse. Vsak sklenjen dogovor je 
vredno predstaviti in pojasnjevati njegove dobrobiti za lastnike in skupnost.  
 

Potrebujemo dobro prakso in primere razglasitve za grajeno javno dobro, kjer je lastnik zemljišča 
zasebnik, občina pa z njim sklene dogovor o upravljanju. Tak dogovor je lahko tudi dober recept za 
urejanje drugih zelenih površin v javni rabi in velikih mestnih dreves, ki so v zasebni lasti. 

 
4.3. »Zeleno« na zasebnem zemljišču 
 
Zaenkrat iz prakse zaznavamo, da na osnovi določil prostorskega občinskega načrta občine ne morejo 
preprečiti ravnanja lastnikov zelenih površin, ki ne upoštevajo določil o varovanju zelenih površin in 
dreves iz prostorskega akta. Najbolj očiten primer takega ravnanja je ravnanje zasebnih lastnikov z 
odraslim drevjem. Občine odrasla drevesa pogosto zaradi njihove lege, ekološke vrednosti in videza v 
občinskih prostorskih načrtih varujejo, a v praksi poročajo, da za zaščito pred sekanjem nimajo pravne 
podlage in zaščite zato ne uspejo uveljaviti.50  
 
Ob tem obstaja v starejših soseskah predvsem pomanjkljivo, zgolj nujno vzdrževanje in tudi 
nenadzorovano prestrukturiranje zelenih površin v druge namenske rabe, prvenstveno v parkirišča, kar 
bi predvsem terjalo celovito prenovo. V novejših stanovanjskih okoljih pa je problem nezadostno 
upoštevanje pomena in funkcij zelenih površin pri prostorskem načrtovanju, ki se kaže v nizki 
kakovosti novejših skupnih odprtih in zelenih stanovanjskih površin.51 
 
Na nižji, konkretni ravni se to stanje lahko naslavlja skozi dobro prostorsko in izvedbeno načrtovanje 
na ravni občine in na ravni državnega nadzora nad stanjem in rezultati načrtovanja. Občina, ki se 
»zaveda« pomena in funkcij zelenih površin in dreves za kvaliteto življenja prebivalcev lahko 
pomembno izboljša rezultate načrtovanja in upravljanja, če okrepi svoje strokovne službe za urejanje 
zelenih površin in jih pooblasti za sodelovanje v strateškem in urbanističnem ter izvedbenem 
načrtovanju in soupravljanje vseh mestnih zelenih površin in mestnih dreves. Koncept povezovanja 
načrtovanja in upravljanja v močni lokalni strokovni službi pomembno izboljša učinke urejanja javnih 
površin in ustvarja tudi res dobre pogoje za sodelovanje z drugimi lastniki in akterji v upravljanju. 
Izkušnje kažejo, da so lastniki zelenih površin in dreves naklonjeni javnim svetovalnim službam in da 
pogosto dobrovoljno sprejemajo tudi ponujene strokovne storitve javnih služb.   
 

 
50 Ibid, str. 92. 
51 Ibid, str. 131. 
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En od rešitev za posege na zasebno v javnem interesu naj bi po zakonu o urejanju prostora predstavljal 
sprejem občinskega odloka o urejanju podobe naselja in krajine (na podlagi 120. člen ZUreP-2). Ta bi 
lahko omogočil pravno podlago za korak v bolj ambiciozno in celovito upravljanje z zelenimi površinami 
in drevesi, ki je sicer predvsem zaradi podnebnih sprememb in zdravja prebivalcev vedno bolj 
potrebno.  
 
Po Gradbenem zakonu občinska inšpekcija izvaja nadzor nad gradnjo, za katero po tem zakonu ni 
predpisano gradbeno dovoljenje, v delu, ki se nanaša na skladnost s prostorskimi izvedbenimi akti in 
drugimi predpisi občine (8. člen). Poleg tega pa ZUreP-2 omogoča tudi odreditev vzdrževalnih del 
lastniku, tudi v primeru neizvedene ozelenitve.52 To spodbudno povzema tudi stališče priročnika Zeleni 
sistemi v mestih in naseljih53, ki je del Državnega prostorskega reda54: »V pomenu načrtovanja zelenih 
površin so zasebne zelene površine najbolj ranljive, hkrati pa imajo pomembno vlogo za kakovost 
bivalnega okolja v mestih in naseljih (s stališča skupnega obsega zelenih površin). Kljub temu, da so 
zasebne površine, se lahko z vzdrževalnimi ukrepi v javnem interesu poseže nanje (predvsem z vidika 
varnosti, videza naselja, dreves), poleg tega določene naravne prvine na zasebnem zemljišču lahko 
določimo kot posebej pomembne (npr. večja drevesa) in jih upravljamo skladno z lokalnim predpisom.« 
 
Na višji, abstraktni ravni pa se je potrebno ukvarjati z mejami ustavno varovane lastninske pravice 
oziroma s tem, kako in koliko je možno posegati vanjo, da bi uveljavili dodatne splošne koristi 
urejanja prostora in upravljanja z zelenimi površinami v naselju. Za to je pomembno določilo 67. člena 
Ustave RS, po katerem zakon določa način pridobivanja in uživanja lastnine tako, da je zagotovljena 
njena gospodarska, socialna in ekološka funkcija. Medtem ko je ustavno opredeljena ekološka funkcija 
lastnine nadalje razdelana na zakonski ravni v ZVO-1, ki jo opredeljuje skozi načelo ekološke funkcije 
lastnine (13. člen) in v ZON v določitvi ekološke in socialne funkcije lastnine (9. člen), ZUreP-2 ne 
opredeljuje socialne funkcije lastnine. To vrzel bi bilo potrebno že zdavnaj zapolniti tako, da se obe 
funkciji lastnine uravnotežita, tako na normativnem polju kot v zavesti. Ko imamo v mislih podnebne 
spremembe in ukrepe za blaženje ter prilagajanje je nujno in neizogibno, da se v zvezi z zelenimi 
površinami in posameznimi drevesi v naseljih »polno aktivirata« obe ti dve funkciji lastnine.  
 
To se v praksi lahko zgodi le, kadar zakon tako določa. Na polju ekološke funkcije lastnine, so to različne 
omejitve lastnikov v zvezi z varstvom okolja, narave, voda ali posameznih delov narave, tudi mestnih 
dreves na primer. Socialna funkcija pa se izrazi predvsem pri urejanju prostora, načrtovanju in 
upravljanju javnega prostora in komunalne infrastrukture – npr. razlastitev, služnosti v javno korist.  
 
Na drugih področjih prostorskega urejanja pa velja načelo usklajevanja interesov (9. člen ZUreP-2), po 
katerem občinski organi poleg javnega interesa upoštevajo tudi zasebni interes in si prizadevajo za 
skupno sprejemljivo rešitev, pri čemer ima ob morebitnem konfliktu javni interes prednost pred 
zasebnim. Na tem področju je nedavno Ustavno sodišče sprejelo odločitev, ki je za izvajanje tega načela 
zelo pomembna (U-I-139/15)55 in opozarja na potrebnost tehtanja interesov in upoštevanja pogoja 
pravičnega ravnovesja med interesi skupnosti in interesi posameznika. Obstajati mora razumno 

 
52 240. do 243. člen. 
53 Ministrstvo za okolje in prostor, Zeleni sistemi v mestih in naseljih, usmerjanje razvoja zelenih površin, 2020, dostopno na 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostorski-red/zeleni-sistem.pdf. (str. 28). 
54 13. člen ZUreP-2. 
55 Z dne 23. 4. 2020, https://www.us-rs.si/odlocba-ustavnega-sodisca-st-u-i-139-15-z-dne-23-4-2020/. 
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razmerje sorazmernosti med koristmi, ki jih ukrep zasleduje, in prikrajšanjem, ki na drugi strani ukrep 
pomeni za lastnika nepremičnine, zahtevanega ravnovesja pa ni mogoče doseči, če mora prizadeta 
oseba sama nositi individualno in pretirano breme.56  
 
Glede na to je pomembno, kateri interesi so stvar tehtanja. V zvezi s podnebnimi spremembami se 
soočamo z najmanj naslednjimi interesi: 
 
- zasebni interesi, ki izhajajo iz (varstva in uživanja) lastninske pravice; 
- »javni interes za urejanje javnih in drugih zelenih površin v urbanem okolju«, ki je v praksi urejanja 

sestavljen iz več vrst javnih interesov, ki so v procesih urejanja prostora povezani z različnimi 
družbenimi koristmi, kot so blaženje temperaturnih in vremenskih ekstremov, zdravje in dobro 
počutje,  varnost pred nesrečami, kakovost okolja in bivanja, družbena povezanost in enakost. Tu 
je treba izpostaviti, da javnega interesa za urejanje javnih zelenih površin in s tem za zagotavljanje 
povezanih družbenih koristi v sistemu načrtovanja in upravljanja prostora nihče eksplicitno ne 
zastopa, vsaj ne celovito povezano v vseh fazah urejanja.57 Hkrati je ta javni interes del tega, da je 
trajnostno urejanje prostora v javnem interesu, vendar to v ZUrP-2 ni zapisano. 

- javni interes za blaženje podnebnih sprememb in za prilagajanje naselij in bivalnega okolja nanje: 
glede na razglašene izredne okoljske in podnebne razmere v EU, sta blaženje in prilagajanje 
pomembni prioriteti države, članice EU in podpisnice Pariškega sporazuma. Vendar pa zaenkrat 
tega javnega interesa ne opredeljuje noben zakon. 

 
Za namene tehtanja različnih interesov, ki se lahko kaže v »omejitvi« razpolaganja ali uživanja 
lastninske pravice je važno, da so (pomembni) javni interesi jasno izraženi in tako bolj vidni. 
 

Za učinkovito ukrepanje na področju blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe v urbanem 
okolju je potrebno aktivirati okoljsko in socialno funkcijo lastnine. Slednjo je potrebno v temeljnem 
zakonu za urejanje prostora najprej sploh definirati, kot tudi trajnostno urejanje prostora v javnem 
interesu. Na normativni ravni je potrebno tudi jasno izraziti, da so načrtovanje, varstvo in vzdrževanje 
javnih in drugih zelenih površin in mestnih dreves v javnem interesu. Pričakovati je, da bo bodoči zakon, 
ki bo urejal podnebno politiko določil, da so ukrepi blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje 
v javnem interesu. Urgentnost podnebnega ukrepanja nas sili, da urejanje zelenih površin in ravnanje 
z mestnimi drevesi povzdignemo med prioritetne ukrepe in vsestransko poskrbimo za pogoje njihovega 
izvajanja v praksi. V praksi pa je potrebno izvajati tudi odrejanje in nadzor vzdrževalnih in varovalnih 
ukrepov zasebnim lastnikom. 

 
 
4.4. Urejanje in vzdrževanje zelenih površin 

 
Urejanje zelenih površin povezuje vse faze, ki so potrebne za zagotavljanje želenega obsega in 
kakovosti zelenih površin v prostoru, torej načrtovanje, gradnjo, vzdrževanje in rabo ter prenovo. Taka 
razlaga pomena je ustreznejša z vidika ciljev in nalog urejanja zelenih površin kot ožja, ki po spletu 
okoliščin in zakonodajne dikcije pomen urejanja pri nas povezuje predvsem z vzdrževanjem in 

 
56 27. točka obrazložitve. 
57 Simoneti, Maja, Celovit sistem ukrepov za urejanje javnih zelenih površin v slovenskih naseljih, doktorska disertacija, 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2016 (str.12). 
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izvajanjem dela nalogi javne gospodarske službe v zvezi s to komunalno infrastrukturo. Sistem urejanja 
teoretično povezuje tri vsebinske sklope, to je površine (kaj), pogoje urejanja (kako) in izvajalce (kdo).58 
Tega področni predpisi ne urejajo celovito, niti ni celovitega pristopa zaznati v praksi izvajanja 
dejavnosti, ali povedano drugače, urejanja zelenih površin v sistemu urejanja prostora ne na državni 
ne na lokalni ravni ne zastopa nosilec javnega interesa, ki bi imel celovit pregled nad načrtovanjem 
in upravljanjem javnih in drugih zelenih površin v naseljih .59  
 
Dokaj široko je zastavljeno prostorsko načrtovanje v smislu, da je potrebno zagotavljati dovolj zelenih 
površin in ustrezna razmerja med zelenimi površinami in grajenimi prvinami, kar je odziv na povečane 
potrebe po funkcijah urejenih zelenih površin v naseljih in na dejansko krčenje zelenih površin zaradi 
zgoščevanja poselitve, občine pa so s predpisi prostorskega načrtovanja spodbujene k temu. 
Investicijsko in izvedbeno načrtovanje je izrazito pomanjkljivo in prepuščeno različnim strokovnim 
službam in standardom kakovosti. Preostanek ukvarjanja z zelenimi površinami to je njihovo 
vzdrževanje, pa je predmet tega podpoglavja. 
 
Problematiko je tako iz širše perspektive, kot na podlagi analize izvajanja javne gospodarske službe v 
vseh 11 mestnih občinah poglobljeno in celovito predstavila Maja Simoneti v svoji doktorski disertaciji. 
Z navezavo ugotovitev na trende trajnostnega urbanega razvoja, razvoja javne uprave, nove prakse 
sodelovalnega upravljanja in predstavitvijo praks iz tujine in upoštevanjem lokalnih razmer, podala tudi 
predloge rešitev, ki lahko vodijo do celovitega upravljanja z zelenimi površinami in drevjem v naseljih60. 
Povzemamo nekatere temeljne poudarke kot izhodišča za naslavljanje problematike. Najprej 
povzemimo relevanten pravni okvir: 
 
- ZVO-1 določa, da je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb »urejanje in čiščenje javnih 

površin« ter tudi da bo vlada podrobneje predpisala vrste dejavnosti in nalog, ki se izvajajo v okviru 
javne službe in metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalne standarde in tehnične, vzdrževalne, 
organizacijske ter druge ukrepe in normative za opravljanje javne službe, česar pa vlada za to 
javno službo vse od leta 1993 do danes še ni storila (149. člen). 

 
- Zakon o lokalni samoupravi61 med drugim določa, da občina načrtuje svoj prostorski razvoj, gradi 

in vzdržuje lokalne javne ceste, javne poti in druge javne površine sprejema statut in druge splošne 
akte ter določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine in 
opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi 
ureja zadeve iz svoje pristojnost (21. člen). Več občin ima zato sprejete odloke o urejanju zelenih 
površin. 

 
- Zakon o gospodarskih javnih službah62 določa, da se z gospodarskimi javnimi službami zagotavljajo 

materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v 

 
58 Ibid, str. 88. 
59 Ibid, str. 106-110. 
60 Ibid. 
61 Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 11/14 – popr., 20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 
9/96 – odl. US,  44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98,  68/98 – odl. US,  74/98,  59/99 – odl. US, 70/00, 87/01 – ZSam-1,  
51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US,  14/07 – ZSPDPO, 60/07, 76/08,  79/09, 51/10,  40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE. 
62 Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40 
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javnem interesu zagotavlja Republika Slovenija oziroma občina ali druga lokalna skupnost zaradi 
zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu (1. člen). Pri 
zagotavljanju javnih dobrin je pridobivanje dobička podrejeno zadovoljevanju javnih potreb (2. 
člen). Gospodarske javne službe se določijo z zakoni s področja energetike, prometa in zvez, 
komunalnega in vodnega gospodarstva, gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega bogastva in 
varstva okolja ter z zakoni, ki urejajo druga področja gospodarske infrastrukture, financirajo pa se 
lahko s ceno javnih dobrin, iz proračunskih sredstev in iz drugih virov, ki so določeni z zakonom 
ali odlokom občine (2. in 8. člen). Imamo državne in lokalne, obvezne in izbirne gospodarske javne 
službe. Občine so dolžne določiti obliko in pogoje izvajanja obveznih in izbirnih gospodarskih javnih 
služb z lokalnimi odloki. Zanimivo je določilo, po katerem država in lokalne skupnosti ustanovijo 
telesa za varstvo uporabnikov javnih dobrin, sestavljena iz njihovih predstavnikov (14. člen). Ta 
dajejo pripombe in predloge v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb pristojnim organom 
republike in lokalnih skupnosti, ki so jih dolžni o svojih stališčih in ukrepih obvestiti. Sestavo, 
delovno področje ter podrobnejše pristojnosti in pravice telesa iz prejšnjega odstavka določi akt o 
njegovi ustanovitvi, s katerim se določi tudi organ, ki opravlja zanj administrativno strokovna 
opravila. 

 
Pravni okvir ni zadosten za kvalitetno urejanje, vzdrževanje in obnavljanje zelenih površin, njegove 
pomanjkljivosti se izražajo v naslednjem63: 
 
- Občine ne vodijo javne evidence zelenih površin, ki jih vzdržujejo in so v javni lasti. Evidence 

površin v vzdrževanju občine najpogosteje vodijo s pomočjo izvajalcev javne službe in samo na 
nekaterih mestnih občinah aktivno spremljajo delo javne službe preko teh prostorskih evidenc. Za 
dolgoročno učinkovito zagotavljanje rabe in funkcij zelenih površin bi občine potrebovale enotno 
evidenco vseh zelenih površin, tudi tistih v lasti drugih zasebnih in javnih subjektov. (str. 107) 

- Država mora zagotoviti enakovredne standarde izvajanja te komunalne dejavnosti v vseh občinah 
tako, da v skladu z zakonom predpiše minimalne enotne pogoje izvajanja javne službe. Na ravni 
države je področje sicer določeno kot obvezna lokalna gospodarska javna služba, ni pa izvajanje 
dejavnosti na ravni občin podprto z nobeno od oblik zagotavljanja uravnotežene vsebine in 
kakovosti izvajanja dejavnosti kot so te predvidene za druge vrste komunalnih dejavnosti. Država 
v nasprotju z drugimi komunalnimi službami za to lokalno službo ni predpisala nobene skupne 
metodologije dela, standardov ali priporočil. Ker je pristojnost za urejanje prenešena na raven 
občin na način, ki ni podprt z nobeno obliko enotnih meril za izvajanje dejavnosti, si vsaka občina 
v Sloveniji oblikuje lastna merila kakovosti urejanja pri načrtovanju in upravljanju. Prav tako tudi 
za izvajanje dejavnosti ni predvidena strokovna usposobljenost izvajalcev, čeprav bi glede na 
specifično vsebino bilo pričakovati zahteve po vrtnarskem in arborističnem znanju (str. 157-8). 

- Občinske strokovne službe pristojne za urejanje javnih zelenih površin, so zaradi organizacije 
izvajanja del in nalog z zunanjimi izvajalci pogosto strokovno šibke, kar negativno vpliva na 
njihovo učinkovitost pri prostorskem in izvedbenem načrtovanju zelenih površin. Hkrati izvajalci 
javne službe niso deležni nobene sistematično organizirane oblike dodatnega izobraževanja, ne 
obstaja pa tudi noben sistem izmenjave izkušenj (str.158), edina oblika rednega sodelovanja so po 

 
63 Povzeto po Simoneti Maja, Celovit sistem ukrepov za urejanje javnih zelenih površin v slovenskih naseljih, doktorska 
disertacija, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2016 (str.12). 
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letu 2017 postala srečanja sekcije za urejanje javnih zelenih površin pri Zbornici komunalnega 
gospodarstva. 

- Problemi povezani s financiranjem slabijo kakovost upravljanja z zelenimi javnimi površinami. 
Urejanje javnih zelenih površin občine financirajo na osnovi letnih ali največ dvoletnih programov 
iz proračuna. Ob tem v vseh mestnih občinah odgovorni za urejanje poročajo, da jim sredstev za 
redno vzdrževanje redno primanjkuje, oziroma da je dela vedno več, kot je na razpolago sredstev. 
Obseg načrtovanega dela se pogosto spreminja zaradi narave dela, nepričakovanih dogodkov in 
intervencij, novih pobud, zato se krčijo sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje. Pri tem 
občine namenjajo zelo različne vsote na enoto površine in imajo tudi sicer zelo različne standarde 
vzdrževanja (str. 102-3). 

 
Po drugi strani pa šibka normativna ureditev pomeni tudi, da za občine ni ovir, da bi samostojno 
ustvarjale dobre prakse upravljanja zelenih površin in mestnih dreves ali zagotovile celovito 
upravljanje z javnimi zelenimi površinami in poskrbele za učinkovit prenos in razvoj znanja potrebnega 
za urejanje javnih zelenih površin (str. 109). V pomoč pri tem je nedvomno lahko tudi priročnik Zeleni 
sistemi v mestih in naseljih, usmerjanje razvoja zelenih površin, ki govori tudi o evidencah in 
vzdrževanju.64 
 
V okviru javne razprave na osnutek novega Zakona o varstvu okolja65 je Mreža za prostor posredovala 
Ministrstvu za okolje in prostor predlog spremembe člena, ki določa obvezno občinsko javno 
gospodarsko službo in določitev standardov glede upravljanja z zelenimi površinami in drevesi v 
Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja66, ki naj bi vzpostavila pravne podlage posebej za urejanje javnih zelenih površin (ne 
samo »urejanje in čiščenje javnih površin«), ki je priloga te analize. Ta korak bi bil pomemben za začetek 
celovitega načrtovanja in upravljanja zelenih površin v vseh slovenskih naseljih, ki je nujno za 
učinkovito prilagajanje slovenskih naselij na podnebne spremembe. 

 
Slovenske občine imajo sorazmerno dobre osnove in usmeritve za prostorsko in urbanistično 
načrtovanje zelenih površin. Pri upravljanju, podrobnem načrtovanju, urejanju, varstvu in razvoju 
zelenih površin ter njihovih funkcij pa so še vedno precej prepuščene same sebi. ZVO-1 jim nalaga 
izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe, za katero ne določa nobenih pogojev in zahtev 
po standardih ali strokovnem ravnanju. Občine se po svoje vedno bolj zavedajo pomena zelenih površin 
in na naravi slonečih rešitev za prilagajanje podnebnim spremembam, hkrati pa se v praksi še vedno 
več posvečajo posameznim novim ureditvam kot strateškim načrtom in povezovanju lastnikov pri 
upravljanju zelenih površin v skupno korist. Občine potrebujejo podporo države za to, da bodo 
dejavnost urejanja javnih zelenih površin postavile na trdnejše strokovne temelje in dvignile raven 
strateškega in izvedbenega načrtovanja ter razvile kompetence in rešitve za učinkovito prilagajanje na 
podnebne spremembe. Urejanje zelenih površin je strateškega pomena za blaženje podnebnih 
sprememb v urbanem okolju in vse občine morajo biti deležne ustrezne spodbude za to, da bodo 

 
64 Ministrstvo za okolje in prostor, Zeleni sistemi v mestih in naseljih, usmerjanje razvoja zelenih površin, 2020, dostopno na 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostorski-red/zeleni-sistem.pdf, str. 29-32. 
65 Ki je potekala na spletni strani E-demokracija v januarju in februarju 2021, https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-
demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=11911, na podlagi predloga, ki je bil Ministrstvu za okolje in 
prostor posredovan že v letu 2019. 
66 Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19. 
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strokovno in kompetentno ukrepale. Osnovo predstavlja priročnik Zeleni sistemi v mestih in naseljih, 
dodati je treba pogoje za izvajanje javne službe, uveljaviti je treba drevesničarske standarde ter 
standarde varstva in saditve novih dreves, govoriti je treba o izboru rastlin za nove zasaditve in razvoju 
lokalnih drevesnic. 

 
4.5. Urejanje in vzdrževanje mestnih dreves 
 
Kot je pojasnjeno v poglavju o pravnem položaju dreves (poglavje 3), so v naseljih drevesa obravnavana 
kot del urejanja zelenih površin in zelenih sistemov, zato se tudi njihovo upravljanje izvaja pod tem 
okriljem. Pri ravnanju z drevesi imamo torej podobne težave kot z urejanjem zelenih površin, ki so 
opisane v predhodnem poglavju. Tudi za drevesa občine nimajo uveljavljenega enotnega sistema 
spremljanja stanja in strokovnega ravnanja. Hkrati se je od leta 1992 zelo porazgubilo strokovno 
znanje, ki so ga komunalne službe in lokalne drevesnice včasih imele. Čeprav je v Sloveniji že več 
mednarodno potrjenih arboristov in ima Ljubljana v svoji evidenci več kot 40 tisoč mestnih dreves, 
mestna drevesa v Sloveniji še vedno pogosto obrezujejo delavci brez ustreznega strokovnega znanja in 
amaterji, ki v dejavnosti vidijo poslovno priložnost. Enako velja tudi za saditev in varstvo dreves med 
gradnjo, čeprav je Slovenija prevedla in sprejela mednarodne standarde in so načrtovalcem in 
upravljavcem že deset let na razpolago tudi v knjižni izdaji z izdatno poljudno razlago.67  
 
Zadnja leta se zato v medijih in na družabnih omrežjih vztrajno ponavljajo zgodbe o tem, kako so bila, 
ali bodo, obsekana ali odstranjena stara velika drevesa, na katera so prebivalci še posebej navezani.68 
Mestna občina Ljubljana (MOL) je ob tem javno večkrat opozorila na nedorečeno zakonodajo, ki 
občinam preprečuje varovanje dreves v zasebni lasti. V tem času pa je bilo večkrat ugotovljeno, da tudi 
občine zelo različno strokovno ravnajo z mestnimi drevesi in da celo ista občina lahko dela velike razlike 
pri ravnanju s svojim drevjem (primer poseka platan v Hrvatinih, občina Koper, 2016). Predlogom MOL 
glede ureditve sečnje dreves v naseljih Ministrstvo za okolje in prostor ni prisluhnilo.69 Nekaj upanja je 
zbudila možnost posega v zasebno lastnino na osnovi novega odloka o podobi naselij in krajine, ki pa 
še ni zaživel v praksi in v svojem bistvu tudi ne naslavlja ustrezno problema ravnanja z mestnimi drevesi 
v kontekstu podnebnih sprememb in življenjsko pomembnih funkcij mestnega drevja.  
 
V letu 2018 je skušal problem v ožjem strokovnem krogu sistematično razgrniti Zbor za prostor70 z 
naslovom Kako ravnamo z drevjem v mestih?71, ki je izpostavil dejstva, da je ravnanje z drevesi v mestih 
bistveno drugačno kot v gozdu in da se brez ustreznega nosilca organizirane dejavnosti interes za 
ohranjanje, nove saditve in vzdrževanje razprši in oslabi, medtem pa v prostoru zaznavamo probleme 
sekanja zavarovanih dreves, nestrokovnega vzdrževanja in problematičnih novih saditev. 

 
67 Šiftar, Aleksander, Bavcon, Jože, Maljevac Tanja in Simoneti, Maja Simoneti, Mestno drevje, 2011. Javno dostopne pa so 
Smernice za načrtovanje, nego (vzdrževanje) in zaščito dreves med gradnjo, 
https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Smernice-za-nacrtovanje-nego-in-zascito-dreves-na-gradbiscih-1.pdf-.pdf.  
68 npr. Civilna iniciativa Za drevesa https://ptujinfo.com/novica/lokalno/civilna-iniciativa-za-drevesa-bo-se-naprej-
ozavescala-ljudi-o-pomenu-dreves-na?page=0%2C0%2C78; Zakaj so požagali drevesa, Gorenjski glas, 5.11.2018, 
http://novice.najdi.si/predogled/novica/847c4715cc59833137bdbe3ebfedc14e/Gorenjski-glas/Gorenjska/Zakaj-so-
po%C5%BEagali-drevesa.  
69 Tudi drevesa ubijajo, mar ne?, Delo, 22.12.2016 https://www.delo.si/novice/ljubljana/tudi-drevesa-ubijajo-mar-ne.html.  
70 Zbori za prostor Mreže za prostor so dogodki, katerih namen je ob konkretnih aktualnih problemih in skozi predstavitev 
različnih vidikov problema med enakovrednimi sogovorniki opredeliti javni interes v urejanju prostora. Organizirata jih  
Društvo Maja Farol in IPoP – Inštitut za politike prostora v okviru Mreže za prostor. 
71 https://mrezaprostor.si/zbori-za-prostor-kako-ravnamo-z-drevjem-v-mestih-2/.  
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Največ skrbi stroke in odziva javnosti so deležna nestrokovna obrezovanja in sekanja dreves v mestih, 
tako na javnih površinah kot na zasebnih zemljiščih. Postavlja se vprašanje, kako zavarovati odrasla 
mestna drevesa in zagotoviti razvoj drevesnega fonda ter kakovost in zdravje mestnih dreves ne 
glede na lastnino. V gozdovih je sečnja dovoljena na podlagi dovoljenja Zavoda za gozdove72. 
Dovoljenje za posek je ena izmed možnosti, ki bi lahko zagotovila varstvo dreves pred nepotrebnimi 
poseki in učinkovit pregled nad stanjem tako na javnih kot zasebnih zemljiščih. Občina si z odlokom 
tak režim sicer lahko uredi in ga uveljavi, kot je to naredila npr. občina Nova Gorica. Kot pa je razvidno 
iz razmišljanja MOL, si tu želijo še dodatne pravne podlage za uvedbo take rešitve.73  
 
V zvezi z vzdrževanjem mestnega drevja je nujno, da se vzpostavijo enotni standardi strokovnega 
ravnanja za celo državo. Ker je za delo z drevjem v mednarodnem okolju že dolgo uveljavljena licenca 
»specialist arborist« in imajo licenco tudi domači strokovnjaki, s tem ne bi smelo biti težav. Kako bo 
opredeljena obvezna poklicna usposobljenost, je zato predvsem stvar volje, ne znanja. Marsikje v tujini, 
tudi v sosednji Avstriji na primer, lahko z drevjem v urbanem okolju delajo izključno za to posebej 
usposobljeni strokovnjaki arboristi74, ki delujejo po zelo natančno določenih in mednarodno priznanih 
strokovnih smernicah75. V Sloveniji pa za delo z mestnim drevjem ni potrebna strokovna kvalifikacija, 
prav tako pa zakon ne predpisuje občinam nobenih drugih pogojev izvajanja javne službe. To lahko 
občine zaupajo izvajalcem po lastni presoji. Občine za vzdrževanje dreves na javnih območjih in 
urejanje javnih zelenih površin najemajo različne izvajalce, nekatere delo opravljajo v okviru svojih 
strokovnih služb, druge izvajanje gospodarske javne službe zaupajo svojim javnim podjetjem ali 
izberejo izvajalce na podlagi različnih kriterijev. Stanje v prostoru kaže, da so razlike v kakovosti 
izvajanja te javne službe med občinami na tem področju zelo velike ter da bi lahko država z enotnimi 
predpisi in smernicami pomembno izenačila kakovost dela, varstva in upravljanja javnih zelenih površin 
ter izboljšala razmere.76 Na zasebnih zemljiščih pa je urejanje zelenih površin še vedno praviloma v 
celoti prepuščeno lastnikom, kar predstavlja poseben problem pri zagotavljanju odpornosti urbanega 
okolja na podnebne spremembe.  
 
V dobro upravljanje z drevjem pa sodita tudi nadomestna saditev in saditev novih dreves. Tudi tu je 
ključen strokovni pristop pri načrtovanju (kje je prostor, koliko je prostora nad in pod zemljo), izboru 
vrste dreves, nakupu sadik, izvedbi saditve, načrtovanju in izvajanju sezonske nege in vzdrževanja, ki 
ga podpirajo tudi mednarodni standardi.77  
 

Za bolj kakovostno in celovito načrtovanje in upravljanje drevesnega fonda v naseljih je nujno potrebno 
vzpostaviti boljšo normativno podlago, ki bo občine vodila pri varovanju in razvoju drevesnega fona in 
oblikovanju ustreznih lokalnih pravil ravnanja in bo zahtevala strokovno kvalificirano organizacijo dela 
z varovanjem, nego, saditvijo, vzgojo in nabavo rastlin. Za ta namen je najbolj primeren Zakon o varstvu 

 
72 17. člen Zakona o gozdovih, (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 
106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS,  77/16. 
73 Občina bi zaščitila vsa drevesa, a še ne ve, kako, Dnevnik, 11.7. 2015, 
https://www.dnevnik.si/1042714610/lokalno/ljubljana/obcina-bi-zascitila-vsa-drevesa-a-se-ne-ve-kako.  
74 Info na https://www.isa-arbor.com/credentials  
75 Evropske smernice obrezovanja dreves, https://www.eac-arboriculture.com/eac_guides.aspx  
76 Temu v podporo gre Šiftar, Aleksander, Bavcon, Jože, Maljevac Tanja in Simoneti, Maja Simoneti. Mestno drevje, 
Botanični vrt, 2017, info na http://www.botanicni-vrt.si/mestno-drevje. 
77 Glej opombo 67. 
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okolja, v katerem so nastavki za pripravo Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Za razvoj dobre prakse in optimalno prilagoditev na 
lokalne potrebe pa bi bilo treba najprej izdelati nek bolj celovit pregled upravljanja z mestnimi drevesi 
v Sloveniji in na osnovi tega oblikovati predloge, ki bi lahko občinam hitro pomagale do dobrih rešitev 
in učinkovitega sodelovanja z lastniki dreves. 
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5. Zaključek in pogled naprej 
 
Na podlagi pregleda stanja lahko ugotovimo, da probleme že nekaj časa poznamo, stanje pa se ne 
izboljšuje. Ključna za nadaljnje korake je zavest o pomenu zelenih površin in dreves v naseljih za 
kakovost življenja, okolja in predvsem za odpornost na podnebne spremembe. Celovito upravljanje 
zelenih površin in mestnega drevja zahteva dobro strateško načrtovanje varstva in razvoja zelenih 
površin in dreves, učinkovito urejanje ter strokovno vzdrževanje in obnavljanje. Pri tem je potrebno 
skrbeti tako za zelene površine za splošno javno rabo kot za zelene površine, ki ustvarjajo kakovost 
mestnega okolja in mestom zagotavljajo blaženje podnebnih sprememb in prilagajanja nanje. Za 
dosego teh ciljev ni nujno, da so vse zelene površine razglašene za grajeno javno dobro, niti, da so v 
javni lasti, je pa nujno, da obstajajo, da so v dobri kondiciji in da so dobro ter strokovno upravljane. 
Vendar pa razglasitev zelenih površin za javno dobro in zavarovanje dreves kot naravne vrednote ali 
kulturna dediščina pripomore k temu, da se tem prvinam prizna status, ki je za kakovost življenja 
skupnosti v mestih posebej pomemben.  
 
Zeleni fond mesta tvorijo tako javna kot zasebna zemljišča. Z lastniki se je v primeru splošne rabe 
zelenih površin potrebno dogovoriti, tako kot pri dogovoru, kadar se zemljišče razglasi za grajeno javno 
dobro. Prosto dostopne zelene površine so v interesu vseh prebivalcev mesta, hkrati pa ti uporabniki 
nimajo nobenih mehanizmov za varstvo teh površin in za zagotavljanje zadostnih površin. Eden od 
neizkoriščenih mehanizmov za uporabnike je morda telo za varstvo uporabnikov javnih dobrin, v 
sestavi njihovih predstavnikov, ki ga ustanovi država ali občina po 14. členu Zakona o javnih 
gospodarskih službah. Nekatere občine imajo v tem duhu oblikovane delovne komisije za urejanje 
zelenih površin in vrtov, v katerih predstavniki prebivalcev in lastnikov skupaj s predstavniki občine 
spremljajo razmere in se občasno posvetujejo o stanju in rešitvah za izboljšanje razmer. 
 
Glede zelenih površin in dreves je potrebno na izboljšanih državnih pravnih podlagah vzpostaviti 
celovit prostorsko upravljavski sistem, ki bo zajemal tako javna kot zasebna zemljišča (zeleni sistem). 
Za to pa je potrebno tudi večje zavedanje o aktualnosti podnebnih in okoljskih razmer in nujnosti 
ukrepanja z vključevanjem vseh virov, ki jih imamo na razpolago – to je tudi z večjim aktiviranjem 
ekološke in socialne funkcije lastnine. Da bo tehtanje javnih in zasebnih interesov lažje, je potrebno 
javni interes trajnostnega urejanja prostora, zagotavljanja in varovanja zelenih površin in dreves v 
mestih ter predvsem javni interes za podnebno ukrepanje jasno vzpostaviti tudi na zakonski podlagi, 
to je v Zakonu o urejanju prostora in v bodočem Zakonu o podnebni politiki. 
 
Zatečena problematika zelenih javnih površin v veliki meri izhaja iz zastaranih sistemskih problemov, 
ki jih ne bo mogoče hitro rešiti. Potrebna je ureditev obvezne občinske javne komunalne službe 
(trenutno v okviru ZVO-1) tako, da so v to izrecno vključene tudi zelene površine (in s tem drevesa), 
vlada pa mora sprejeti podzakonske predpise o standardih izvajanja te gospodarske službe. Kljub tem 
razmere v okolju in prostoru od občin zahtevajo, da takoj začnejo spreminjati ravnanje in obvladovati 
stanje v prostoru. To je možno, če obstaja dovolj ozaveščenosti o dejanskem stanju in če se bodo 
rešitve v mestih oblikovale vključujoče že v najzgodnejših fazah priprave ukrepov. Pomembno vlogo 
bodo imeli pri tem lokalni koordinatorji participativnih procesov v soseskah. 
 
Podnebne spremembe so priložnost za uresničevanje navedenih ambicij. Strategija urejanja zelenih 
površin je smiselen del podnebne strategije, ki jo bodo slej ko prej oblikovala vsa večja mesta. Že 
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obstoječi ZVO-1 nalaga mestnim občinam obveznost priprave programa varstva okolja, tudi ostale 
občine so spodbujene, da pripravijo svoje programe. V stanju izrednih okoljskih in podnebnih razmer 
pomembnost teh programov stopa v ospredje, njihova vsebina pa bo v veliki meri fokusirana na 
podnebne spremembe. Del tega dela programa mora postati tudi strategija urejanja javnih in drugih 
zelenih površin in ravnanje z mestnimi drevesi. Urejanje zelenih površin je z razlogom javna služba 
varstva okolja, zelene površine obravnavamo kot življenjsko pomembno komunalno infrastrukturo, 
ki zagotavlja zdravje okolja in človeka in jo je treba zato načrtovati in upravljati. Na državni ravni je 
treba zato tudi urediti zahtevo po strokovnem vzdrževanju zelenih površin in dreves v skladu z 
mednarodnimi standardi. 
 
Na občinah pa bo ob ustrezni državni spodbudi, da vzpostavijo dobro prakso celovitega upravljanja z 
zelenimi površinami in drevjem ter koordinacijo z drugimi deležniki treba tudi razmišljati o novih 
načinih delovanja in virih financiranja celovitega upravljanja zelenega fonda mesta. Možnosti se bodo 
prav gotovo pokazale na področju podnebnih sprememb, prav tako pa bi lahko prihodke npr. iz 
prometa, ki je eden največjih povzročiteljev podnebnih sprememb v našem prostoru, preusmerile v 
krepitev zelenega fonda. 
 

Podnebne spremembe in njihove posledice silijo občine in naselja k ukrepanju na področju 
načrtovanja in upravljanja zelenih  površin. Za izboljšanje lokalnih razmer je potrebno izvesti 
aktivnosti, ki bodo prispevale k večji kakovosti in bolj povezanemu urejanju javnih in drugih zelenih 
površin ter hkrati reševale tudi »stare« probleme.  
 
Ključne so naslednje smeri ukrepanja: 
 
1. krepitev splošnega zavedanja o pomenu zelenih površin in posameznih dreves in o pomenu 
njihovega strokovnega urejanja  za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe; 
2. opredelitev samostojne obvezne javne gospodarske službe »urejanje javnih zelenih površin« v 
zakonu o varstvu okolja; 
3. določitev državnih navodil in standardov za strokovno kvalificirano izvajanje dejavnosti javne 
službe urejanje javnih zelenih površin (neizpolnjena obveznost države na podlagi 149. člena ZVO-1); 
4. zagotovitev sistema spremljanja stanja (kakovosti strateškega in izvedbenega načrtovanja, 
urejanja in vzdrževanja) kot naloga države s področja zagotavljanja varstva okolja in varovanja pravic 
do zdravega bivalnega okolja; 
5. spodbujati celovito in vključujoče urejanje javnih in drugih zelenih površin v naseljih:  

1.) na ravni občin s spodbujanjem strateškega dolgoročno naravnanega načrtovanja in 
soupravljanja ter z zbiranjem in izmenjavo dobrih praks (angažiranje ekološke in družbene funkcije 
lastnine s podporo občine);  

2.) na nacionalni ravni pa normativno uveljaviti trajnostno urejanje prostora tako, da se 
zagotavljanje in varovanje zelenih površin in dreves v naseljih povzdigne na nivo javnega interesa in 
se vzpostavijo pogoji za tehtanje interesov javno-zasebno (Zakon o urejanju prostora). 

 
Čas je za ukrepanje. Potrebujemo dobre prakse in zglede na boljši normativni podlagi. 
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6. Viri 
 
Predpisi: 
o Gradbeni zakon - GZ (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20) 
o Stvarnopravni zakonik - SZ (Uradni list RS, št. 87/02, 91/13, 23/20) 
o Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah (Uradni list RS, št. 102/10) 
o Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19) 
o Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in 61/17 – ZUreP-

2) 
o Uredba o zvrsteh naravnih vrednot, Uradni list RS, št. 52/02 in 67/03 
o Zakon o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) 
o Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO187, 20/06, 39/06 – 

UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, , 57/08 – ZFO-1A,  70/08, 108/09, 
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16,  61/17 – GZ,  21/18 – ZNOrg,  
84/18 – ZIURKOE. 

o Zakon o graditvi objektov- ZGO-1 (Uradni list RS, št. št. 110/02, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 
47/04,  62/04 – odl. US, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 
108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 22/14 – odl. US, 
19/15,  61/17 – GZ, 66/17 – odl. US.  

o Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – 
ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) 

o Zakon o urejanju naselij in drugih posegih v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 
Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95 – ZPDF, 44/97, 9/01 – ZPPreb, 23/02 – odl. 
US in 110/02 – ZUreP-1) 

o Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08 – ZST-1, 45/08, 28/09, 25/11, 14/15 – 
ZUUJFO, 69/17,  11/18 – ZIZ-L, 16/19 – ZNP-1) 

o Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti – ZLNDP (Uradni list RS, št. 44/97, 59/01) 
o Zakon o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba 

US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – 
odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 59/99 – odločba US in 70/00, 87/01 
– ZSam-1, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US, 14/07 – ZSPDPO, 60/07, 76/08, 79/09, 
51/10,  40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,  30/18,  61/20 – ZIUZEOP-A,  80/20 – 
ZIUOOPE) 

o Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o 
določanju pripadajočega zemljišča k stavbi – ZVEtL-1(Uradni list RS, št. 34/17)  

o Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list 
RS, št. 11/18, 79/18) 

o Zakon o gospodarskih javnih službah – ZGJS (Uradni list RS, Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – 
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Priloga   
 
Predlog, ki ga je Mreže za prostor dne 11.2.2021 posredovala Ministrstvu za okolje in prostor v okviru 
pripomb in predlogov na osnutek novega Zakona o varstvu okolja v javni razpravi.78 
 
Predlog glede upravljanja z zelenimi površinami – 233. člen 

 
Predlog: 
6. točka prvega odstavka 233. člena se spremeni tako, da glasi: 
''urejanje, vzdrževanje in čiščenje javnih površin; 
 
doda se 7. točka, ki glasi: 
»urejanje javnih zelenih površin.« 
 
ali podrejeno: 6 točka prvega odstavka 233.člena se spremeni tako, da glasi:  
»urejanje, vzdrževanje in čiščenje javnih in zelenih površin«. 
 
Obrazložitev:  
V Mreži za prostor veliko pozornost namenjamo javnim površinam in posebej zelenim površinam (in 
mestnemu drevju), ker so eden bistvenih elementov zagotavljanja kvalitete bivanja in odpornosti na 
posledice podnebnih sprememb, zato smo že v okviru pripomb na dosedanje spremembe ZVO-1, 
nazadnje pa 25.9.2019 na ministrstvo naslovili predlog za boljšo ureditev upravljanja s temi površinami 
oziroma to javno infrastrukturo. Gre za problematiko dveh vrst: 
 
1.  za urejanje javnih zelenih površin kot posebne vrste komunalne infrastrukture in za s tem povezane 
pogoje izvajanja obvezne gospodarske javne službe lokalnega pomena »urejanje in čiščenje javnih 
površin« in 
2. za upravljanje zelenih in drugih javnih površin – vprašanja urejanja lastništva, vprašanja načrtovanja 
novih javnih površin in predvsem vprašanja soupravljanja. 
 
Z ZVO je povezana predvsem problematika urejanja in vzdrževanja javnih zelenih površin, saj je po 149. 
členu ZVO-1 (enako pa tudi v predlogu novega 233. člena) »urejanje in čiščenje javnih površin« obvezna 
občinska gospodarska javna služba. Izvajanje te javne službe je že vse od leta 1993 strokovno in 
sistemsko zanemarjeno, obseg in vsebina dejavnosti, ki sodijo v obseg te službe enako kot pogoji 
izvajanja niso predpisani. To se pozna v praksi, v kakovosti storitev, in v prostoru, v urejenosti in stanju 
javnih zelenih površin, še posebej mestnih dreves. Pomanjkanje strokovnosti pri urejanju javnih zelenih 
površin in problem odsotnosti v zakonu sicer napovedanih podzakonskih predpisov je leta 2007 zaznalo 
Računsko sodišče (Revizijsko poročilo: Urejanje javnih zelenih površin o izvajanju javne službe v 5 
občinah leta 2007), ki žal takrat Ministrstvu za okolje in prostor ni naložilo nobenih ukrepov. Je pa od 
takrat problem izvajanja dejavnosti, še posebej pa ravnanja z mestnimi drevesi, vse bolj očitno zaznan 
s strani strokovne in tudi laične javnosti. Najbolj očiten problem predstavljata povzročanje nepovratne 
škode na drevesnem fondu in pomanjkljivo načrtovanje javnih ureditev pri prenovah uličnega in 
javnega prostora. Problem so  pomanjkanje strokovnosti in povezanosti občinskih služb s področja 

 
78 Javna razprava objavljena tukaj https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-
predpisa.html?id=11911. 
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načrtovanja, investicij in upravljanja, pomanjkanje strokovnosti na ravni izvajalcev javne službe ter 
odsotnost strokovnih meril in standardov za izvajanje del in nalog na področju te javne infrastrukture..   
Sočasno se pomen urejanja javnih in predvsem javnih zelenih površin v urbanem okolju pod vplivom 
podnebnih in demografskih sprememb močno povečuje, zato je skrajni čas, da država aktivno vstopi 
na to področje in opredeli enotne pogoje izvajanja gospodarske službe, vzpostavi sistem razvoja dobre 
prakse in nadzora ter ustvari temeljne pogoje za izenačeno kakovost urejanja javnih površin in izvajanja 
javne službe v vseh občinah. 
 
Pri svetovanju v okviru Zelene svetovalnice79, je pogosta problematika urejanja zelenih javnih površin, 
predvsem pa se izpostavlja problematika ravnanja z drevesi v urbanem okolju. Prebivalci vztrajno 
opozarjajo na pomen dreves za kakovost bivanja, stroka opozarja na vsestranski pomen zelenih površin 
za zdravje ljudi, okolja in lokalnega gospodarstva, na njeno ekološko, družbeno in gospodarsko ter tudi 
oblikovalsko in estetsko funkcijo, na to, da površine z urejenim zelenjem dosegajo in ohranjajo višje 
cene na nepremičninskem trgu, na nenadomestljivo funkcijo dreves in zelenih površin v mestih in 
drugih naseljih pri blaženje podnebnih sprememb in njihovih posledic. Veliko zaskrbljenost vpletenih 
deležnikov glede upravljanja z mestnim drevjem je pokazala tudi razprava in zaključki dogodka »Kako 
skrbimo za drevesa v mestih?«80. 
 
Kot je zaslediti "trend", se pri ravnanju z drevesi in urejanju zelenih površin v Sloveniji povečini še vedno 
ne priznava oz. ne upošteva sodobnih standardov ravnanja z drevjem, arborističnih smernic in 
konceptov ozelenjevanja ter na naravi slonečih rešitev. Marsikje v tujini, tudi v sosednji Avstriji na 
primer, lahko z drevjem v urbanem okolju delajo izključno za to posebej usposobljeni strokovnjaki 
arboristi81, ki delujejo zelo natančno določenih in mednarodno verificiranih strokovnih smernicah82. 
Žal za delo z urbanim drevjem v Sloveniji še ni potrebna strokovna kvalifikacija, prav tako pa zakon ne 
predpisuje občinam nobenih drugih pogojev izvajanja javne službe, občine lahko izvajanje javne službe 
zaupajo izvajalcem po lastni presoji. Občine za vzdrževanje dreves na javnih območjih in urejanje javnih 
zelenih površin najemajo različne izvajalce, nekatere delo opravljajo v okviru svojih strokovnih služb, 
druge izvajanje gospodarske javne službe zaupajo svojim javnim podjetjem ali izberejo izvajalce na 
podlagi različnih kriterijev. Stanje v prostoru kaže, da so razlike v kakovosti izvajanja te javne službe 
med občinami na tem področju zelo velike in da bi lahko država z enotnimi predpisi in smernicami 
pomembno izenačila kakovost dela, varstva in upravljanja javnih zelenih površin ter izboljšala razmere. 
Na zasebnih zemljiščih pa je urejanje zelenih še vedno praviloma v celoti prepuščeno lastnikom kar 
prav tako predstavlja vse večji  problem pri zagotavljanju odpornosti urbanega okolja na podnebne 
spremembe in celovitem upravljanju mest in drugih naselij. 
 
Ker v državi Sloveniji ni uveljavljena zahteva po strokovno kvalificiranem delu z urbanim drevjem, se 
drevesa v slovenskih mestih in drugih naseljih pogosto »obglavi«83, po nepotrebnem odstranjuje, 
poškoduje med gradnjo, neustrezno nadomešča in/ali na novo sadi z neustreznimi vrstami in 
kakovostjo sadik. Dolgoročno je tako ravnanje občin nevzdržno, znižuje vrednost dreves za urbano 
okolje oziroma zmanjšuje koristi dreves za človeka in okolje, krni funkcije dreves oziroma negativno 

 
79 http://zagovorniki-okolja.si/zelena-svetovalnica/.  
80 http://zagovorniki-okolja.si/2020/11/06/veliko-zanimanje-in-skrb-za-mestna-drevesa/.  
81 Info na https://www.isa-arbor.com/credentials.  
82 Evropske smernice obrezovanja dreves, https://www.eac-arboriculture.com/eac_guides.aspx.  
83 To je lahko tudi nevarno – glej http://www.arborist.si/tema.php?pid=4.  
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vpliva na kakovost in zdravje bivalnega okolja ter zmanjšuje odpornost urbanega okolja na podnebne 
spremembe. Ta praksa tudi negativno vpliva na ravnanje z drevesi v lasti drugih pravnih in fizičnih oseb, 
ki glede na funkcije dreves in lokalne okoliščine občine moralo biti prav tako regulirano.  
 
Slovenske občine urejajo javne zelene površine v okviru izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne 
službe »urejanje in čiščenje javnih površin« vsaka po svoje, v različnih organizacijsko izvedbenih in 
strokovnih okvirih. Čeprav vmešavanje države  v urejanje lokalnega okolja načelno ni zaželeno pa je, 
kot je to lastno tudi urejanju druge komunalne infrastrukture, vendarle na ravni države potrebno 
določiti neke minimalne standarde urejanja javnih zelenih površin vključno z drevjem, saj zaradi 
posebnosti in kolektivnega značaja te infrastrukture, občine same očitno niso nujno dovolj motivirane 
in ozaveščene za vzpostavitev strokovno kompetentnih parkovnih služb in zagotavljanje stabilne 
kakovosti urejanja javnih zelenih površin in ravnanja z urbanim drevjem. Posebej glede dreves je zato 
nujen strokovni pristop, saj tudi v primeru ko se (neustrezno oskrbovano) staro drevo nadomesti z 
mladim drevesom, to pomeni velik zastoj v izpolnjevanju njegove funkcije, ki je optimalna šele pri 
določeni starosti drevesa. Zaradi nestrokovne izbire mladih dreves ter tudi izvedbe saditve, ki morebiti 
niso ustrezne vrste in kvalitete, pa tudi mnogo mladih dreves, kljub oskrbi propade. Zato je v končni, 
glede na učinek, cenejše, če se starejša drevesa kvalitetno oskrbujejo čim dlje. 
 
Nekaj tega se lahko uredi skozi prostorsko načrtovanje, usmeritve Državnega prostorskega reda, 
občinske prostorske načrte in Odloke o podobi naselij in krajine, vendar pa je nujno, da tudi Zakon o 
varstvu okolja izpostavi javne zelene površine kot posebno vrsto komunalne infrastrukture kot je to 
bilo v urejano v ZVO84 in ne le kot sestavino javnih površin, kot je to sedaj urejano v 149. členu 
veljavnega ZVO-1, kjer v imenju javne službe zelene površine niti niso omenjene.  S poimenovanjem 
javne službe  je po veljavni zakonodaji pomanjšana in zapostavljena pomembnost dejavnosti urejanja 
javnih zelenih površin, kot urejanja posebne vrste komunalne infrastrukture in vsebine obvezne 
občinske gospodarske javne službe varstva okolja. Problem, ki ga naslavljamo, ko govorimo o 
strokovnosti in standardih izvajanja javne službe, je tako možno urediti sistemsko le s postavitvijo 
ustreznih standardov izvajanja javno gospodarskih služb v zvezi z urejanjem zelenih javnih površin v 
Zakonu o varstvu okolja, kjer je govora o občinskih gospodarskih javnih službah varstva okolja.  
 
Predlagani spremembi določila zakona bi morala slediti tudi sprememba Uredbe o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, tako, da bi se 
dopolnila s poglavjem »Urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin«, v katerem se opredelijo enotni 
pogoji in standardi izvajanja te službe oziroma: 
 
- vrste dejavnosti in naloge, ki se izvajajo v okviru te javne službe, 
- oskrbovalni standardi in tehnični, vzdrževalni, organizacijski ter drugi ukrepi in normativi za 

opravljanje javne službe (tudi obvezna strokovna kadrovska kvalificiranost).    
 
Pred letom 1992 so v slovenskih občinah javne zelene površine urejale strokovno usposobljene, 
interdisciplinarno sestavljene komunalne službe, nato pa je sledilo obdobje bistvenih organizacijskih in 
zakonodajnih sprememb, ki so najprej v večini občine vodile v izločitev te komunalne dejavnosti iz 
javne uprave, posledično pa tudi v njeno strokovno siromašenje. V Sloveniji danes v praksi niso 

 
84 26. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS št. 32/1993) je v 5. in 6. točki določal: 5. javna snaga in čiščenje javnih po 
vršin; 6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin. 
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uveljavljeni niti standardi za ravnanje z drevjem in zaščito dreves, ki jih je država sprejela (DIN 18916, 
18917, 18919 in 18920), tudi načrtovanje javnega prostora je izredno nazadovalo (veliko ureditvenih 
posegov se izvaja brez kakršenkoli projektne dokumentacije). Prav tako ni zagotovljen strokovni nadzor 
nad izvedbami (ni ustreznega strokovnega znanja niti želje pri investitorjih in tudi izvajalci javne službe 
niso vključeni v načrtovanje in gradbeno operativo).  
 
Z navedenim predlogom nikakor ne želimo nalagati občinam administrativnih bremen. Verjamemo, da 
lahko država z nekaj dopolnitvami zakonodajnega okvira izboljša in uravnoteži kakovost urejanja javnih 
zelenih površin ter vzpostavi pogoje in nadzor za učinkovito celovito upravljanje te infrastrukture v 
prihodnosti.   
 
 
 
 
 


