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Povzetek  
 

Spletna anketa o mestnih drevesih je bila izvedena spomladi 2021 v okviru Podnebnega programa 

Mreže za prostor. Namen ankete je bil preveriti javno mnenje o mestnih drevesih in o morebitnih novih 

ukrepih za bolj celovito strokovno načrtovanje in upravljanja drevesnega fonda v slovenskih naseljih. 

Odgovore smo zbirali dober mesec, od 31. marca do 15. maja 2021. Na anketo se je odzvalo 808 posa-

meznikov, nekateri niso odgovorili na vsa vprašanja.  

Odziv na anketo ocenjujemo kot dober tako po številu kot po strukturi anketiranih in teritorialni pripa-

dnosti. Večina anketiranih je žensk (69%), stara med 20 in 60 let in ima visokošolsko izobrazbo (55%) 

in živi v mestnem naselju (77%). Dovolj reprezentativen vzorec živi tudi na podeželju. Dobra polovica 

anketirancev živi v večstanovanjski stavbi (46%). Teritorialna pokritost odgovorov je dobra, anketirani 

so iz vseh delov države, večjih in manjših občin. Večina anketiranih je lastnikov ali solastnikov dreves 

(66%). Največ je delež lastnikov dreves je med stanujočimi v enodružinskih hiš (44%). Samo 3% sodelu-

jočih ne vedo ali so lastniki oziroma solastniki kakšnega drevesa.  

Zavedamo se, da je anketa dosegla predvsem za ravnanje z drevesi bolj motivirane posameznike. Več 

kot polovica anketiranih čuti, da se mora angažirati za obstoj dreves in bi bila pripravljena v prostem 

času tudi pomagati vzdrževati drevje, ali bi z donacijo podprla vzdrževanje drevja v soseski oziroma v 

okolici svojega doma. Kljub temu ocenjujemo, da odziv odraža mnenje širšega kroga prebivalcev slo-

venskih naselij in je kot tak lahko dobra osnova za nadaljnje delo. 

Velika večina sodelujočih (77%) meni, da je dreves v njihovem kraju premalo. Največje pomanjkanje 

dreves zaznavajo posamezniki, ki živijo v večdružinski hiši (81%). Večina si jih v prihodnosti, želi tako 

več dreves (71%), kot boljše strokovno varstvo in nego dreves  v svojih krajih in drugih slovenskih 

naseljih (64%).  

Anketirani so dobro seznanjeni s koristmi, ki jih drevesa zagotavljajo prebivalcem in lokalnemu oko-

lju. Večina menim, da so drevesa pomembna za kvaliteto človekovega življenja (96%), pomembna sta 

jim pogled na drevesa iz stanovanja (93%) in drevesa ob njihovih stavbah (92%). Pomenljivo je naj-

manj dobro zavedanje o tem, da drevesa zadržujejo padavinski odtok in prestrezajo padavine.  

Velik delež anketiranih (48%) se strinja, da lastniki premalo strokovno skrbijo za svoja drevesa in še 

več jih je mnenja, da oblasti premalo skrbijo za varstvo in nego dreves v zasebni lasti (57%). Kar se 

oboje ujema s tem, da se anketirani pretežno strinjajo, da bi občina morala za ohranjanje dreves na 

zasebnih površinah zahtevati strokovno nego dreves od vseh lastnikov.  

Več kot polovica sodelujočih v anketi se strinja, da imata država ali občina pravico omejiti pravico 

lastnika, da drevesa poseka. S tem se v veliki meri strinjajo tudi lastniki dreves. Največji delež meni, da 

bi morala biti skrb za drevesa razdeljena med državo, občino in lastniki. Skoraj tretjina ocenjuje, da, 

da bi si skrb morali deliti občina in lastniki skupaj.  

Velik delež anketiranih ne vidi nobenih slabih lastnosti dreves, predvsem pa dobre stani v očeh mno-

gih prevladajo nad slabimi. Kot slabe strani dreves največ anketiranih opredeljuje nevarnost padca 

vej v neurju (43%), da povzročajo alergije (30%) in da korenine poškodujejo asfalt (28%).  

Anketirani so občutljivi na sekanje dreves v njihovem okolju, a so pri odzivih na to tudi racionalni, ob 

ustrezni razlagi so sposobni sprejeti nujnost poseka. Posebej visoko podporo anketiranih sta dobila 
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predlog o obveščanju javnosti o načrtih za nove saditve (89%) in o obveščanju javnosti o obrezovanju 

in odstranjevanju mestnih dreves (88%).  

Velika anketiranih se strinja s tem, da bi občina morala investirati več v ohranjanje in razvoj dreve-

snega fonda na javnih površinah (84%). Anketirani tudi v veliki večini podpirajo predloge, s katerimi 

lahko občina izboljša razmere tako, da zagotovi: pomoč za načrtovanje novih saditev - kje se sadi dre-

vesa (94%), strokovno pomoč  (93%) in sodelovanje z upravniki zasebnih stavb in pripadnih dreves 

(93%) ter informiranje javnosti o pravilni negi in varstvu mestnih dreves (90%). 

Anketirani načeloma podpirajo idejo, da bi občina izdajala dovoljenja za posek zasebnih dreves, s tem 

bi se strinjala več kot tretjina anketiranih (39%) in tudi dobra večina (67%) v anketi sodelujočih lastni-

kov dreves. Bi pa bila podpora ukrepu še večja, če bi  občine hkrati nudile tudi strokovno podporo pri 

vzdrževanju in zagotovile učinkovit postopek pridobivanja dovoljenja. Velika večina anketiranih meni, 

da sta upravičen razlog za posek drevesa nevarnost, da se drevo podre (93%) in bolezen drevesa (91%). 

Anketirani so večinoma naklonjeni predlogu, da bi moral lastnik ob poseku posaditi novo drevo (76%),  

ne pa tudi predlogu, da morali plačati prispevek občini za primer nadomestne saditve nekje drugje.  

Najbolj zaželena oblika pomoči občine sta med anketiranimi svetovanje pri načrtovanju in izvedbi 

nove zasaditve (64%) in finančna in strokovna pomoč za vzdrževanje velikih dreves (63%). Več kot 

polovico anketiranih bi zanimala tudi izvedba strokovnega obrezovanja (53%) in strokovno spremljanje 

stanja dreves, vodenje evidence in nasveti za oskrbo (52%).  

Večina anketiranih prepoznava vlogo države pri ravnanju z drevesi in se strinja, in da bi država morala 

zahtevati od občin, da zagotovijo strokovno in učinkovito varstvo in razvoj vseh mestnih dreves (79%) 

ter da bi zato morala zagotoviti predpise in enotne pogoje za ravnanje z mestnim drevjem (59%) ter 

zahtevati kvalificirano delo z drevesi (58%). Velika je tudi podpora vlogi države pri domači vzgoji sadik 

in delovanju drevesnic ter pri spremljanju stanja na lokalni ravni in izvajanju nadzora nad delom ob-

činskih služb.  
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Uvod  

 

V okviru zelenih površin imajo drevesa posebno vlogo. Po eni strani se skozi drevesa najbolj zgoščeno 

izražajo funkcije in koristi zelenih površin tako za kvaliteto bivanja v mestih, kot za blaženje podnebnih 

sprememb in prilagajanje nanje. Po drugi strani so z drevesi ljudje bolj povezani in prebivalci slovenskih 

mest so, kot lahko zadnja leta dobro spremljamo v medijih in na družabnih omrežjih, na ravnanje z 

mestnimi drevesi dokaj občutljivi. Tako je razpoloženje - odnos ljudi do mestnih dreves in njihovega 

upravljanja posredno tudi indikator usmerjanje aktivnosti glede upravljanja zelenih površin sicer.  

 

Namen ankete o mestnih drevesih, ki smo jo izvedli spomladi 2021 v okviru Podnebnega programa 

Mreže za prostor, je bil (i.) poglobiti razumevanje o odnosu slovenske javnosti do ravnanja z dreves na 

javnih in zasebnih površinah in (ii.) pridobiti dodatno podlago za morebitno uveljavljanje novih ukrepov 

za zagotavljanje bolj celovitega in strokovnega načrtovanja in upravljanja drevesnega fonda v sloven-

skih naseljih. Rezultati ankete nam bodo v pomoč pri pripravi nadaljnjih ukrepov za izboljšanje prakse 

ravnanja z mestnim drevjem urejanja zelenih površin in v slovenskih naseljih.  

 

Osnovni podatki o anketi 

 

Anketo1 smo objavili na spletni strani in družabnem profilu Mreže za prostor dne 31. marca 2021. Zbi-

ranje odzivov je potekalo dober mesec dni, do 15. maja 2021. Anketo smo širili tudi preko družabnih 

profilov in komunikacijskih kanalov koordinatorja Mreže za prostor IPoP – Inštituta za politike prostora 

ter ga objavili tudi v mesečnem novičniku Mreže za prostor. 

 

Število odgovorov: Do izteka ankete je prispelo 812 odzivov. Vendar pa je pri posameznih vprašanjih 

tudi manj veljavnih odgovorov (v nadaljevanju označeno kot »n«). 

 

Demografski podatki anketirancev:  

- Spol: 55 % žensk, 23% moških, 1% se ni želel opredeliti (n 642); 

- Starost: 45% od 21 do 40, 391% od 41 do 60, 14% 61 ali več in 2% manj kot 20 let (n 642);  

- Izobrazba: 55% visokošolska, 18% srednješolska, 15% magisterij po starem ali doktorat znanosti, 

11% višješolska, 1% osnovnošolska (n 640); 

- Bivanje: 

o 77% jih živi v mestnem naselje, 23% na podeželju (n 634); 

o 46% živi v večstanovanjski stavbi (blok, stolpnica), 33% v enodružinski hiši, 21% v večdru-

žinski hiši (n 644); 

o 42% anketirancev je iz Ljubljane, 8% iz Velenja, 4% iz Maribora, po 3% iz Brežic, Celja, Čr-

nomlja, Domžal, po 2% iz Kranja, Novega mesta in Škofje loke (n 634); anketirancev iz osta-

lih občin je bilo od 1 do 10; skupaj so vsi anketiranci iz 82 občin); 

 

Lastništvo dreves: 60% anketirancev je lastnik ali solastniki drevesa, 37% jih ni lastnik ali solastnik, 3% 

pa so se izrekli »ne vem, b.o.« (n 642). 

 

                                                           
1 http://mrezaprostor.si/kaj-pa-vi-menite-o-mestnih-drevesih/ 

http://mrezaprostor.si/kaj-pa-vi-menite-o-mestnih-drevesih/
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Na anketo se je odzvalo nekoliko več žensk (69%) kot moških, prevladovali so visoko izobraženi (55%) 

anketiranci stari od 21 do 60 let (84%). Na vprašanje o spolu in starosti je odgovorilo 642 vprašanih, na 

vprašanje o izobrazbi pa 640, od tega jih je imelo 354 visokošolsko izobrazbo, 112 srednješolsko, 98 

magisterij ali doktorat, 70 višješolsko in 6 osnovnošolsko ali manj.  

 

Na vprašanje o občini in območju bivanja je odgovorilo 643 anketiranih, več anketiranih je bilo iz 

mestnega okolja (77%) kot iz podeželskega. Na anketo so odgovorili posamezniki iz 84 občin (slika 1), 

največ iz Mestne občine Ljubljana (265), veliko tudi iz Mestne občine Velenje (48) in Mestne občine 

Maribor (27) in občine Brežice (22).  

 
 

Slika 1: Prikaz razporeditve števila anketiranih po občini bivanja.  

 

Med 10 in 20 odgovorov je prispelo iz občin Celje, Črnomelj,  Domžale, Škofja Loka, Kranj in Novo me-

sto. Od 5 do 10 anket je prispelo iz občin Mengeš, Postojna, Koper, Ajdovščina, Brezovica, Dobrova-

Polhov Gradec, Grosuplje, Šoštanj, Murska Sobota, Škofljica, Idrija, Lenart, Logatec in Medvode.   

 

Od 1 do 5 odgovorov so prispevali anketirani iz občin Izola (4), Litija (4), Bled (3), Kamnik (3), Krško (3), 

Ruše (3), Vrhnika (3), Braslovče (2), Brda (2), Mislinja (2), Moravske Toplice 2), Mozirje (2) Cerklje na 

Gorenjskem (2), Cerknica (2), Črenšovci, Kočevje (2), Križevci (2), Log-Dragomer (2), Piran (2), Prebold 

(2), Radeče (2), Radovljica (2), Sveta Trojica v Slovenskih Goricah (2), Šentjur (2), Šmarje pri Jelšah (2), 

Trebnje (2), Trzin (2), Ankaran (1), Črna na Koroškem (1), Dobrepolje (1), Dobrna (1), Dravograd (1), 

Gornji Petrovci, Hoče-Slivnica, Horjul, Ilirska Bistrica (1), Ivančna Gorica (1), Miklavž na Dravskem polju 

(1), Mirna (1), Muta (1), Nazarje (1), Nova Gorica (1), Poljčane (1), Preddvor (1), Ptuj (1), Puconci (1), 
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Radenci (1), Renče-Vogrsko (1), Rogaška Slatina (1), Selnica ob Dravi (1), Sežana (1), Šentrupert (1), 

Šmartno pri Litiji (1), Trbovlje (1), Tržič (1), Vipava (1), Vransko (1), Žetale (1). 

 

644 anketirancev je odgovorilo na vprašanje, v kakšni stavbi bivajo in največ, kar 46%, jih živi v večsta-

novanjski stavbi (bloku, stolpnici), 33 % v enodružinski hiši in 21% v več družinski hiši. 

 

Na vprašanje o lastništvu dreves je odgovorilo 642 anketirancev, 60% jih je lastnikov ali solastnikov 

dreves in samo 5% jih ne ve ali so lastniki oziroma solastniki kakšnega drevesa. Največ, polovica last-

nikov dreves med anketiranim živi v enodružinski hiši. Največ takih, ki trdijo, da niso lastniki nobenega 

drevesa in ki ne vedo, če so lastniki drevesa, živi v večstanovanjskih objektih. 

 

Menimo, da je odziv anketirancev dober in vzorec reprezentativen. Večina anketiranih je žensk, glav-

nina anketirancev pa stara med 20 in 60 let in ima visokošolsko ali višjo izobrazbo. Večina živi v mest-

nem naselju, dovolj reprezentativen vzorec pa živi na podeželju. Teritorialna pokritost odgovorov je 

dobra, anketirani so iz vseh delo države, večjih in manjših občin. Dobra polovica anketirancev živi v 

večstanovanjski stavbi, slaba polovica pa v eno ali večdružinski hiši.  
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Analiza odgovorov na vprašanja 

 

1.1 Kaj menite o številu dreves v vašem naselju?  

 

Odgovori Frekvenca Veljavni 

1 (Dreves je preveč) 5 1% 

2 (Dreves je ravno prav) 171 21% 

3 (Dreves je premalo) 626 77% 

4 (Ne vem, b.o (brez odgovora)) 6 1% 

Skupaj 808 100% 

 

Velika večina od 808 sodelujočih (77%) meni, da je dreves v njihovem kraju premalo, manjši delež, 

21% pa jih meni, da je dreves ravno prav. Samo 1% sodelujočih v anketi pa meni, da jih je celo preveč.  

 

Preverili smo (Tabela 1), kako se razlikujejo mnenja anketiranih o številu dreves, glede na to, v kakšni 

stavbi živijo in ugotovili, da največ tistih, ki menijo, da je dreves v njihovem kraju premalo, živi v več-

družinski hiši. Odgovor sovpada z ugotovitvijo, da v več-družinskih hišah živi tudi največ anketiranih, ki 

poročajo, da niso lastniki nobenega drevesa. Sklepamo lahko, da lastništvo drevesa pri posameznikih 

lahko vpliva na dojemanje dreves v kraju. 

 

 

 
 
Tabela 1: Odnos med spremenljivkama kaj menite o številu dreves in kje bivate. 
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1.2  Ali se vam zdi, da je v vašem kraju dobro poskrbljeno za drevesa ali ne? 

 

Velik del sodelujočih (45%) meni, da je za drevesa v njihovem kraju poskrbljeno srednje dobro (neka-

tera drevesa so v dobrem stanju, druga pa ne). 19% jih meni, da je za drevesa dokaj dobro poskrbljeno 

in samo 3%, da je za drevesa poskrbljeno zelo dobro. Slaba tretjina (30%) sodelujočih meni, da je za 

drevesa slabo ali zelo slabo poskrbljeno (veliko dreves je v slabem stanju, tudi javna drevesa se obglav-

lja).  

 

Mnenje anketiranih o kakovosti skrbi za drevesa je med sodelujočimi v anketi deljeno, vendar je nekaj 

več tistih, ki menijo, da je v njihovem kraju za drevesa slabo poskrbljeno kot tistih, ki menijo, da je za 

drevesa dobro poskrbljeno. 

 

1.3 Kaj si v zvezi z drevesi želite v prihodnosti? 

 

Anketiranci so lahko izbrali več odgovorov, na vprašanje je odgovorilo 757 anketiranih, glasove so od-

dali naslednjim željam:  

- več dreves v mojem kraju: 537 (71%), 

- bolj strokovno varstvo in nego dreves v vseh slovenskih naseljih: 488 (64%), 

- večjo pestrost dreves v mojem kraju: 377 (50%), 

- boljšo zaščito pred sekanjem in poškodbami dreves v mojem kraju: 369 (49%), 

- bolj strokovno vzdrževanje dreves v mojem kraju: 365 (48%), 

- manj dreves v mojem kraju: 3. 

 

 
Graf 1: Stopnja izglasovanih navedenih želja anketiranih v zvezi z drevesi v prihodnosti. 

 

Pod odgovorom »Drugo« je podalo pojasnilo 46 anketirancev, pojasnila lahko razporedimo v 6 te-
matskih sklopov: 
 
- vrste dreves, 
- strokovno ravnanje in upravljanje z drevesi, 
- prostori za drevesa, 
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- varstvo dreves, 
- drevesa in škoda na njih ali zaradi njih, 
- informiranost in zavedanje glede dreves. 
 

Večina anketiranih si ne glede na vrsto  bivanja želi tako več dreves, kot bolj strokovno varstvo in nego 

dreves v svojih krajih in drugih slovenskih naseljih. Podobno je tudi stališče anketiranih enotno o tem, 

da je dreves v njihovem kraju premalo.  

 

Med drugimi željami, ki jih je podalo samo kakšnih 5% anketirancev, se jih največ nanaša na bolj stro-

kovno ravnanje z drevesi in na zaščito pred sekanjem in nestrokovnim ravnanjem, kar samo še poudarja 

pomen izbora odgovorov na to vprašanje. Ena skupina želja pa se nanaša na vrste dreves (več sadnih, 

avtohtonih, medovitih, nealergenih). Nekaj želja je povezanih s poudarjanjem pomena primernosti 

prostora za zasaditev in nekaj tudi z željo po boljši informiranosti ljudi in ozaveščanjem o pomenu dre-

ves. 
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1.4 V kakšni meri se strinjate s spodaj navedenimi trditvami? 

 

Mnenje o odnosu do dreves smo preverjali s sedmimi trditvami, do katerih so se anketirani opredelili 
s pomočjo 5 stopenjske lestvice. Trditvam so pripisovali pomen z ocenami od 1 se zelo ne strinjam, 
do 5 se zelo strinjam. 
 
 

 
Graf 2: Strinjanje anketirancev z navedenimi trditvami o odnosu do dreves. 

 
Ugotovili smo, da so drevesa po mnenju velike večine anketirancev (96%) pomembna za kvaliteto 
človekovega življenja. Veliki večini anketiranih je tudi pomembno, da imajo iz stanovanja pogled na 
drevesa (93%) in da so ob stavbi, v kateri bivajo, drevesa (92%).  
 
Več kot polovica anketiranih čuti, da se mora angažirati za obstoj dreves v svojem kraju, manjši delež 
se glede tega ne more opredeliti (26%), še manj (14%) jih ne čuti, da se morajo angažirati za obstoj 
dreves.  
 
Anketirani imajo deljeno mnenje o tem, ali drevesa zanimajo splošno javnost, skoraj polovica se do 
trditve ne more opredeliti, približno enak je delež tistih, ki se s trditvijo strinjajo in tistih, ki se ne.   
 
Velik delež anketiranih (48%) se strinja, da lastniki premalo strokovno skrbijo za svoja drevesa, do-
bra tretjina se do te trditve ne more opredeliti, samo 10% se jih s trditvijo ne strinja in 8% odgovora 
ne ve. 
 
Mnenja o pravici lastnika, da lahko odstrani drevo, ki raste na njegovem zemljišču, so med anketi-
ranimi deljena. Dobra tretjina anketiranih (34%) se ne more opredeliti do tega. Delež anketiranih, ki 
se s trditvijo strinjajo in ne strinjajo je podoben, nekoliko več jih sicer meni, da ima lastnik pravico 
(30%), da odstrani drevo na svojem, kar nekaj je takih, ki odgovora ne vedo. Glede pravice, da lastnik 
lahko odstrani svoje drevo, imajo lastniki dreves deljeno in podobno mnenje kot tisti, ki niso lastniki 
dreves. V obeh skupinah je več kot tretjina neopredeljenih in podoben delež se jih s trditvijo strinja in 
ne strinja. Hkrati se nekoliko večje število ljudi, ki bivajo v enodružinski hiši, nagiba k mnenju, da ima 
lastnik pravico odstraniti drevo, ki raste na njegovem zemljišču. 
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Se pa 52% anketiranih  strinja, da drevesa prinašajo javne koristi in imata zato država ali občina pra-

vico omejiti pravico lastnika, da jih poseka. Slaba četrtina se do trditve ne more opredeliti, 19% se jih 

ne strinja, nekaj jih odgovora ne ve. Lastniki dreves menijo podobno, kar 56% lastnikov ali solastnikov 

dreves se strinja, da imata država ali občina pravico omejiti lastnika, da drevesa poseka.  

 

Kar 57% anketiranih se strinja s trditvijo, da oblasti premalo skrbijo za varstvo in nego dreves v za-

sebni lasti, medtem ko je 19% anketiranih glede tega neopredeljenih. Kar 15% anketiranih je tukaj 

izbralo odgovor ne vem.  

 

Skoraj vsi anketiranci menijo, da so drevesa pomembna za kvaliteto človekovega življenja, pomembno 

pa jim je tudi, da vidijo drevesa iz svojih stanovanj in da so drevesa ob njihovih stavbah. Velik del an-

ketiranih tudi čuti, da bi se sami morali bolj angažirati za obstoj dreves v svojem kraju. 

 

Anketirani se v velikem deležu strinjajo, da lastniki premalo strokovno skrbijo za drevesa. Več kot po-

lovica jih tudi meni, da oblasti premalo skrbijo za varstvo in nego dreves v zasebni lasti, čeprav veliko 

anketirancev ne ve, kako se odzvati na to trditev. Več kot polovica sodelujočih v anketi se strinja, da 

drevesa prinašajo javne koristi, zato imata država ali občina pravico omejiti pravico lastnika, da jih po-

seka.  
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2.1 Kako pomembne so po vašem mnenju spodaj naštete koristi dreves v vašem kraju? 

 

Na vprašanje o koristih dreves so sodelujoči odgovarjali s pomočjo seznama koristi, katerih pomen so 
ocenjevali s pomočjo petstopenjske lestvice od 1 - sploh se ne strinjam do 5 - zelo se strinjam.  
 
 

 
Graf 3: Strinjanje anketirancev z naštetim seznamom koristi dreves. 

 
Ugotovimo lahko, da so anketirani dobro seznanjeni s koristmi, ki jih drevesa zagotavljajo lokalnemu 
okolju. Velika večina anketiranih se zelo strinja s tem, da drevesa dajejo senco okolju in zmanjšujejo 
vročino v okolju (94%), ustvarjajo dober zrak (93%), vplivajo na dobro počutje ljudi (92%) in lepšajo 
podobo soseske, naselja (91%) ter so pomemben življenjski prostor drugim živim organizmom (91%). 
 
Veliko se jih tudi zelo strinja s tem, da drevesa zagotavljajo ljudem stik z naravo in blažijo podnebne 
spremembe.  
 
Nekoliko manj dobro je zavedanje o tem, da drevesa blažijo hrup in varujejo pred pogledi, najmanj pa 
o tem, da zadržujejo padavinski odtok in prestrezajo padavine. Anketiranci slabo poznajo funkcije dre-
ves v zvezi s padavinskimi vodami. 
 

2.2 Katere so po vaši presoji slabe strani mestnih dreves? 

Anketirani so lahko izbirali med desetimi značilnostmi dreves, ki so pogosto kritizirane, možno je bilo 

izbrati več odgovorov. Na vprašanje je odgovorilo 736 anketirancev. Dobra tretjina sodelujočih je oce-

nila, da drevesa nimajo slabih lastnosti (38%). 

 

Največ anketiranih je menilo, da so slabe strani dreves: 

- nevarnost padca vej v neurju: 48%,  

- povzročajo alergije: 33%, 

- korenine poškodujejo asfalt: 31%. 
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Glede drugih slabih strani dreves se je strinjal manjši del anketiranih in sicer:  

- odpadanje listov in ustvarjanje prahu: 129 (18%), 

- stroški vzdrževanja: 82 (11%), 

- delo z vzdrževanjem: 87 (12%), 

- privlačijo insekte: 81 (11%), 

- senca (preveč sence v stanovanju): 47 (6%), 

- zasedajo prostor za parkinge: 10 (1%). 

 
Graf 4: Stopnja izraženih mnenj anketirancev o slabih straneh mestnih dreves. 

 

33 sodelujočih je izbralo tudi odgovor drugo in podalo več pojasnil. Večina teh se nanaša na ugotavlja-

nje, da dobre stani prevladajo nad slabimi, še posebno, če je dobro upravljanje z drevesi: »vse je 

nekoliko relativno, ker se te "slabe strani" v veliki meri lahko odpravi z ustreznim upravljanjem«, »lahko 

bi vse označil, a še vedno koristi absolutno presegajo slabosti. sploh, če je drevo strokovno umeščeno, 

negovano in da ne posegamo v njegov rastni prostor«. 

 

Nekaj dodatnih mnenj opozarja na probleme s ptiči, z vzdrževanjem in stroški vzdrževanja, tudi na od-

govornost lokalnih oblasti in na probleme s koreninami. 

 

Ugotovimo lahko, da velik delež anketiranih ne vidi nobenih slabih lastnosti dreves in da dobre stani 

v očeh mnogih prevladajo nad slabimi, še posebno, kadar sta izbira in oskrb drevesa dobri in strokovni. 

Med slabimi lastnostmi so izpadle kot najbolj prepoznavne nevarnost padca vej, povzročanje alergij in 

poškodovanje asfalt zaradi delovanje korenin.  



16 
 

3.1 Kako se počutite, ko opazite, da nekje v sosedstvu ali naselju odstranijo večje drevo? 

Skoraj polovica anketirancev (49%) občuti izgubo, če nekje v njihovem sosedstvu ali naselju odstranijo 

večje drevo. Dodatna četrtina (25%) se jih ob tem počuti celo prizadeto. Drugi odzivi so še jeza, nemoč, 

tesnoba, zgroženost. 

 

Nekaj sodelujočih (38) je glede svojih občutkov ob posekih podalo dodatna pojasnila. Največ teh poja-

snil se nanaša na to, da je njihov odziv odvisen od razloga za odstranitev. Razumevanje do poseka 

imajo, kadar razumejo, da je potreben. Če je drevo bolno, poškodovano ali ogroža ljudi, je lahko od-

stranitev tudi upravičena in sprejemljiva. Nekomu se zdi posek sprejemljiv še posebej, če se drevo po-

tem nadomesti z novim. En anketiranec opozarja na stroške privatnega lastnika – če bi se omejevala 

pravica lastnika naj se jim kompenzira ekosistemska storitev. 

 

Sklepamo lahko, da so anketirani občutljivi na sekanje dreves, da pa so pri tem tudi racionalni in ob 

ustrezni razlagi sposobni sprejeti nujnost poseka. To podpira prizadevanja za dobro komuniciranje 

oblasti in lastnikov o ravnanju z drevjem.  

 
3.2 Zaradi posebnega pomena dreves za kakovost bivanja in okolja lahko predpostavimo, da mora 

biti nekdo odgovoren za varovanje in nego mestnih dreves. Kdo bi po vaši oceni to moral biti? 

Odgovori Frekvenca Odstotek 

1 (Lastniki ) 18 2% 

2 (Občina) 23 3% 

3 (Občina in lastniki skupaj) 274 34% 

4 (Država in občina) 27 3% 

5 (Država, občina in lastniki) 323 40% 

6 (Nihče od naštetih) 9 1% 

7 (Ne vem, b.o.) 6 1% 

SKUPAJ 680 84% 
Tabela 2: Predlagani odgovorni za varovanje in nego mestnih dreves po mnenju anketirancev. 

Na vprašanje je odgovorilo 680 anketiranih. Največji delež sodelujočih (40%) meni, da bi morala biti 

skrb za drevesa razdeljena med državo, občino in lastniki. Dodatna tretjina pa jih meni, da bi morali 

biti odgovorni občina in lastniki skupaj. Samo manjši del anketiranih meni, da bi za drevesa morala biti 

odgovorna občina in država skupaj ali samo občina. Še manj (18 od 680) jih meni, da naj bi za drevesa 

skrbeli samo lastniki. 

 

3.3 Ustrezno varstvo in vzdrževanje mestnih dreves, ki so v zasebni lasti, je mogoče izboljšati z ob-

činskimi predpisi. V kakšni meri bi se strinjali, da se spodnji ukrepi lastnikom predpišejo z občin-

skimi predpisi? 

Anketirani so odgovarjali na vprašanje na osnovi seznama sedmih vrst potencialnih občinskih ukrepov 

za ravnanje z drevesi v zasebni lasti s pomočjo petstopenjske lestvice. Na posamezne ukrepe se je od-

zvalo 676 do 678 anketiranih.  

 

Glede vseh predlogov ukrepov se večina anketiranih zelo strinja ali strinja. Izstopa strinjanje s trditvijo, 

so drevesa izjemne vrednosti v zasebni lasti zavarovana kot naravne vrednote (92%). Drugi največji 
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delež anketiranih pa se zelo strinja (67%) in strinja (17%) s tem, da občina skrbi za varstvo in nego tako 

zavarovanih dreves. 

 

 
Graf 5: Stopnja strinjanja s potencialnimi občinskimi ukrepi za ravnanje z drevesi po oceni anketirancev. 

 

Ostali odgovori imajo približno podoben odziv strinjanja. Več kot polovica sodelujočih se tudi strinja ali 

zelo strinja s tem: 

- da so vsa odrasla drevesa zavarovana pred nedovoljenimi in nestrokovnimi posegi: 71%, 

- da so pravila za varstvo in nego določena v občinskem predpisu: 72%, 

- da nego odraslih dreves lahko izvajajo samo strokovno usposobljeni izvajalci: 69%,  

- da je treba za posek odraslega drevesa pridobiti dovoljenje občinske strokovne službe: 67%, 

- da nadzor nad varstvom in nego izvaja občinska strokovna služba 67%. 

Ob tem velja dodati, da se s pridobitvijo občinskega dovoljenja za posek svojih dreves strinja tudi kar 

67% lastnikov dreves. 

 

Zanimanje zbuja število odgovorov »ne vem« v zvezi s trditvami:  

- da je za posek drevesa potrebno pridobiti dovoljenje občinske strokovne službe: 16%, 

- da nego odraslih dreves lahko izvajajo samo strokovno usposobljeni izvajalci: 16%, 

- da nadzor nad varstvom in nego izvaja občinska strokovna služba: 15%. 

Ugotovimo lahko, da so anketirani v večini na splošno naklonjeni predlogom ukrepov, s katerimi lahko 

občina uredi ravnanje z drevesi v zasebni lasti. Posebej številčno so podprli ukrepe za zavarovanje in 

upravljanje izjemnih dreves, pa tudi zavarovanje vseh odraslih dreves pred nedovoljenimi in nestro-

kovnimi posegi ter uveljavitev lokalnih pravil za varstvo in nego dreves, za zahtevo po negi s strani 

strokovnih izvajalcev del, po uvedbi občinskih dovoljenj za posek odraslega drevesa in nadzora nad 

varstvom in nego s strani občinskih strokovnih služb. 
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3.4 V kakšni meri bi vi podprli načine ukrepanja občine na področju ravnanja z drevesi v naseljih? 

Anketirani so se opredelili do nabora ukrepov s področja ravnanja z drevesi s pomočjo pet stopenjske 

lestvice. Na vprašanja je odgovorilo od 669 do 674 vprašanih.  

 

 
Graf 6: Stopnja izražene podpore naštetim načinom ukrepanja občine na področju ravnanja z drevesi v naseljih. 

 

Velika večina anketiranih se z vsemi predlaganimi načini ukrepanja občin strinja ali zelo strinja. Pri tem 

anketiranci najbolj podpirajo:  

- načrtovanje novih saditev - kje se sadi drevesa: 94%, 

- nudenje strokovne pomoči lastnikom dreves: 93%, 

- sodelovanje z upravniki zasebnih stavb in pripadnih dreves: 93%, 

- informiranje javnosti o pravilni negi in varstvu mestnih dreves: 90%. 

Več kot 80% anketiranih podpira in zelo podpira še naslednje ukrepe občin: 

- obveščanje javnosti o načrtih za nove saditve: 89%, 

- obveščanje javnosti o obrezovanju in odstranjevanju mestnih dreves: 88%, 

- določitev drevesnih vrst za nove saditve: 87%, 

- pravila izvedbe novih saditev - kako se sadi nova drevesa: 85%, 

- obvezno saditev novega drevesa po poseku starega - nadomestna saditev: 84%, 

- ohranjanje vseh starih dreves ob strokovni podpori občine: 82%. 

Najmanj, čeprav še vedno več kot polovica, anketiranih se strinja (19%) ali zelo strinja (49%) s prepo-

vedjo sekanja vseh odraslih dreves brez dovoljenja občine. Glede tega ukrepa je tudi največ, kar 16%,  

sodelujočih neopredeljenih.  
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3.5 Kakšna bi po vašem mnenju morala biti vloga države pri načrtovanju in upravljanju mestnih dre-

ves? 

Anketirani so se opredelili do sedmih možnih načinov ukrepanja države pri načrtovanju in upravljanju 

mestnih dreves, izbrali so lahko več odgovorov. Na vprašanja je odgovorilo 674 anketiranih. 

 

 
Graf 7: Odstotek izraženih mnenj o vlogi države pri načrtovanju in upravljanju mestnih dreves. 

Največ anketirancev se je strinjalo, da naj država: 

- zagotovi predpise in enotne pogoje za osnovno varstvo in vzdrževanje mestnega drevja 

(59%) in  

- zahteva strokovno kvalificirano delo z mestnim drevjem (58%).  

Veliko anketiranih tudi meni, da naj država:  

- zagotovi vzgojo domačih sadik mestnih dreves in delovanje drevesnic (50%),  

- spremlja stanje na lokalni ravni in zagotovi strokovni nadzor nad delom občinskih javnih služb 

(49%), 

- skrbi za drevesa na svojih zemljiščih (47%), 

- zahteva, da občine pripravijo svoje predpise za varstvo in vzdrževanje mestnega drevja (44%). 

Samo nekaj anketirancev meni, da ravnanje z drevesi sploh ni stvar države. 

 

Največ anketiranih meni, da naj država zagotovi predpise in enotne pogoje za osnovno varstvo in vzdr-

ževanje mestnega drevja in zahteva od vseh lastnikov strokovno kvalificirano delo z mestnim drevjem. 

Le 4% anketirancev meni, da ravnanje z drevesi ni stvar države. 

Veliko jih tudi podpira vlogo države pri domači vzgoje sadik in delovanju drevesnic (50%) ter pri sprem-

ljanju stanja na lokalni ravni in izvajanju nadzora nad delom občinskih služb. 
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3.6 Kako bi se kot lastnik ali solastnik nepremičnine in dreves počutili, če bi bilo za posek vašega 

drevesa potrebno dovoljenje občine?  

Na vprašanje je odgovorilo 676 anketiranih. Največ anketirancev (39%) bi se z izdajo občinskega dovo-

ljenja za posek strinjalo, če bi občina hkrati ponudila lastniku tudi strokovno podporo za  ohranitev 

starega drevesa. Velik delež (27%) bi se s tem strinjal, če bi se občina odzvala hitro in bi jasno določila 

pogoje za odstranitev.  

 

 
Graf 8: Stopnja strinjanja s potrebo po pridobitvi dovoljenja občine za posek lastniškega drevesa. 

 

Manjši delež anketiranih (10%) se nikakor ne bi strinjal s tem, da bi morali pridobiti občinsko dovoljenje 

za posek svojega drevesa. Skoraj petini anketiranih se zdi razumno, da občina s takim ukrepom skuša 

ohraniti čim več dreves.  

 

Nekaj anketiranih (28) je izbralo odgovor drugo in podalo še dodatna svoja pojasnila. Številni med temi 

odzivi izražajo zaskrbljenost, da bi bili postopki občine za izdajo dovoljenja zapleteni, neučinkoviti, 

opozarjajo na dodatno birokracijo, uradniško samovoljo, ki bi bremenila lastnike, ne pa jim bila v po-

moč. Pomenljiv je komentar, ki opozarja na sistemsko nedoslednost: »če bi bila ob poseku obveza za 

posaditev novega drevesa brez finančne kompenzacije za ekosistemske koristi, ki jih je podrto drevo 

nudilo skupnosti, sosed pa ni imel drevesa (ni nudil ekosistemske storitve, nič ga ne sili, da drevo ima, 

prosto razpolaga s prostorom), bi bil lastnik zemljišča z drevesom diskriminiran glede na lastnika zem-

ljišča brez drevesa.« 

 

Ugotovimo lahko, da anketirani načeloma podpirajo idejo, da bi občina izdala dovoljenje za posek za-

sebnih dreves in da bi podpora ukrepu lahko bila večja, če bi občine hkrati nudile tudi strokovno pod-

poro pri vzdrževanju in zagotovile učinkovit postopek pridobivanja dovoljenja. 
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3.7 Če posekam drevo na svojem zemljišču, sem pripravljen? 

Na vprašanje o tem, kako so pripravljeni ukrepati, če bi posekali svoje drevo, je bilo posredovanih 677 

veljavnih odgovorov. Anketirani so izbirali med tremi možnostmi: 

- zasaditi novo drevo: 75%, 

- plačati občini prispevek, da zasadi novo drevo na drugi lokaciji: 11%, 

- nič od tega: 9%in 

- drugo, pojasni: 6%.  

 

Največ anketirancev (75%) je pripravljeno zasaditi novo drevo, samo zelo majhen del pa bi bil priprav-

ljen plačati prispevek za novo zasaditev na drugi lokaciji. Podoben delež anketiranih ni pripravljen na-

rediti nič od tega.  

 

Nekaj sodelujočih je izbralo odgovor drugo in posredovalo dodatna pojasnila. Večina jih na specifičen 

način pojasnjuje mnenje o tem zakaj podpirajo ali ne podpirajo saditev novega drevesa oziroma plačilo 

nadomestila. Nekaj odzivov izraža tudi mnenje o nedopustnost poseganja na zasebno zemljišče. Ome-

nja se praksa iz Gradca, kjer naj bi lastniki zemljišč dobili subvencije za zasaditev dreves. Podano je eno 

opozorilo na dejstvo, da mlado drevo ne nadomesti koristi starega ter da je rešitev odvisna tudi od 

okoliščin in primernih strokovnih rešitev. 

 

Ugotovimo lahko, da so anketirani večinoma naklonjeni predlogu, da bi moral lastnik ob poseku posa-

diti novo drevo, ne pa tudi predlogu, da morali plačati prispevek v primeru nadomestne saditve nekje 

drugje. Sklepamo lahko, da bi nadomestne ukrepe bilo treba uvajati postopoma in v sodelovanju s 

prebivalci. 
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3.8 Kakšne vrste pomoč občine bi bila po vašem mnenju dobrodošla za lastnike dreves? 

Anketirani so se opredelili do osmih vrst pomoči, lahko so izbrali več odgovorov. Na vprašanje je od-

govorilo 658 anketiranih. 

 
Graf 9: Stopnja strinjanja z naštetimi vrstami pomoči občine za lastnike dreves. 

Večina sodelujočih je izkazala interes za:  

- svetovanje pri načrtovanju in izvedbi nove saditve: 423 (64%), 

- finančna in strokovna pomoč za vzdrževanje velikih dreves: 416 (63%), 

- izvedba strokovnega obrezovanja: 349 (53%), 

- strokovno spremljanje stanja dreves, vodenje evidence in nasveti za oskrbo: 339 (52%), 

- svetovanje pri obrezovanju: 326 (50%). 

Veliko sodelujočih bi zanimalo tudi: 

- svetovanje pri izbiri novih vrst dreves: -319 (48%), 

- ponudba drevesnih sadik: 281 (43%), 

- zavarovanje odgovornosti za povzročitev škode od dreves: 268 (41%). 

 

Najbolj zaželena pomoč občine bi bila po mnenju anketiranih svetovanje pri načrtovanju in izvedbi 

nove zasaditve (64%) in finančna in strokovna pomoč za vzdrževanje velikih dreves (63%). Več kot 

polovico anketiranih bi zanimala tudi izvedba strokovnega obrezovanja (53%) in strokovno spremlja-

nje stanja dreves, vodenje evidence in nasveti za oskrbo (52%). Ostale vrste možne pomoči: svetovanje 

pri izbiri sadik, ponudba drevesnih sadik in zavarovanje odgovornosti za škodo uživajo med anketira-

nimi nekoliko manjšo podporo.  

 

Med dodatnimi predlogi je veliko komentarjev in razlag predlaganih ukrepov, je pa tudi izražen dvom 

v kompetentnost občine za nudenje predlaganih vrst pomoči in izražena potreba po izobraževanju na 

temo dreves in spremljanju stanja. 
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3.9 V kakšnem primeru bi po vaši presoji lastnik lahko bil upravičen posekati drevo? 

Anketiranim je bilo ponujenih več odgovorov, lahko so jih izbrali več. Prejeli smo 655 veljavnih odgo-

vorov.  

 

 
Graf 10: Stopnja strinjanja z naštetimi trditvami, ki lastniku upravičijo posek drevesa. 

 
Največ anketiranih je mnenja, da je lastnik drevo upravičen posekati, če obstaja nevarnost, da se drevo 

podre (93%) ali če je drevo bolno (91%).  

 

Približno petina anketiranih podpira posek drevesa, če: 

- drevo pretirano senči sosednje stavbe in prostore: 139 (21%), 

- posek drevesa dovoli/odobri občina: 134 (20%), 

- drevo zaseda prostor za novo gradnjo: 118 (15%). 

Druge razloge podpira precej manj anketiranih: 

- drevo zaseda prostor na pločniku: 54 (8%), 

- drevo zapira poglede (na table, lokale, trgovine, stavbe): 52 (8%), 

- smetenje prostora pod drevesom z listi in odpadlimi vejami: 20 (3%), 

- drevo zaseda prostor za parkiranje vozil: 19 (3%), 

- ne vem: 10. 

Velika večina anketiranih meni, da sta upravičen razlog za posek drevesa nevarnost, da se drevo podre 

(93%) in bolezen drevesa (91%). Petina anketiranih podpira posek tudi, če drevo pretirano senčni so-

sednje stavbe in prostore (21%) ali, če posek dovoli/odobri občina (20%) ali, če zaseda prostor za no-

vogradnjo (18%). Ostali razlogi za posek: smetenje prostora pod drevesom z listi, zasedanje pločnikov 

in parkirnih mest in zastiranje pogledov imajo bistveno manjšo podporo (od 3 do 8%). 
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3.10 Zamislite si, da kupujete stanovanje ali hišo. Ocenite, v kolikšni meri bi bile za vas pri izbira-

nju pomembne spodaj navedene značilnosti. 

Anketirani so se opredelili do tega, kako pomembne bi bile za njih pri nakupu stanovanja ali hiše zna-

čilnosti okolja, opisane s pomočjo seznama sedemnajstih situacij in petstopenjske lestvice. Na posa-

mezne trditve smo prejeli od 626 do 643 odzivov. 

 

 
Graf 11: Stopnja izražene mere pomembnosti naštetih značilnosti, ki pri anketiranih vplivajo na nakup stanovanja ali hiše. 

 

Daleč največ sodelujočih se strinja s tem, da bi na odločitev za nakup stanovanja vplivala možnost imeti 

lasten vrt ali atrij in bližina parka z velikimi drevesi (91%). Bližina parka je zelo pomembna tako anke-

tiranim iz mestnega kot iz podeželskega okolja.  

 

Prav tako bi bili veliko anketiranim pomembni dobri odnosi s sosedi (89%) in vgrajeni ekološki mate-

riali (87%), pogled na velika drevesa ob stavbi (84%). Pomembni bi jim bili tudi skupne zelene površine 

soseske (82%), zagotovljeno parkirišče (78%) in bližina gozda (76%).  

 

Nekoliko manj pomembni bi jim bili bližina urejene zelenice z majhnimi drevesi in majhna drevesa ob 

stavbi (69%), bližina javnega potniškega prometa (61%), otroškega igrišča (57%), šole in vrtca (54%).  
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Najmanj pomembna bi pri izbiri stanovanja za sodelujoče bila bližina nakupovalnega središča in avto-

cestnega priključka. Hkrati je približno tretjina anketiranih neopredeljena prav od teh dveh vidikov 

okolja in tudi glede bližine trgovine, zdravstvenega doma in knjižnice ter bližine rekreacijskih površin, 

nakupovalnega središča, pa tudi postaje JPP in otroškega igrišča. 

 

3.11 V kolikšni meri se strinjate s spodaj naštetimi trditvami? 

Anketirani so se opredelili do petih predlogov svoje vloge in ukrepanja občine in države glede vzdrže-

vanja dreves s pomočjo petstopenjske lestvice. Do trditev se je opredelilo od 639 do 641 anketirancev. 

 

 
Graf 12: Stopnja strinjanja z navedenimi lastnimi vlogami in predlaganimi ukrepi občine in države glede vzdrževanja dreves. 

Sodelujoči so se praktično z vsemi ponujenimi predlogi strinjali ali zelo strinjali. Velika večina se jih 

strinja s tem, da bi občina morala investirati več sredstev v ohranjanje in razvoj drevesnega fonda na 

javnih površinah (86%) in da bi država morala zahtevati od občin, da zagotovijo strokovno in učinko-

vito varstvo in razvoj vseh mestnih dreves (79%). 

 

Več kot polovica anketiranih se je strinjala, da bi lahko v prostem času pomagali vzdrževati drevje 

(61%) v soseski oziroma v okolici doma in da bi z donacijo lahko podprli vzdrževanje drevja (56%) v 

soseski oziroma v okolici svojega doma ter tudi, da bi občina morala za ohranjanje dreves na zasebnih 

površinah zahtevati strokovno nego dreves od vseh lastnikov. 
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Priloga: Anketa o mestnih drevesih – rezultati 

 

1.1. Kaj menite o številu dreves v vašem naselju?  

 

Odgovori Frekvenca Veljavni 

1 (Dreves je preveč) 5 1% 

2 (Dreves je ravno prav) 171 21% 

3 (Dreves je premalo) 626 77% 

4 (Ne vem, b.o (brez odgovora)) 6 1% 

Skupaj 808 100% 

 

 

1.2. Ali se vam zdi, da je v vašem kraju dobro poskrbljeno za drevesa ali ne? 

 

Odgovori Frekvenca Veljavni 

1 (Zelo dobro (vem in vidim, da so vsa drevesa zdrava in redno strokovno vzdr-

ževana)) 

24 3% 

2 (Dobro (vsa drevesa v naselju se mi zdijo zdrava in dobro vzdrževana)) 153 19% 

3 (Nekje vmes (nekatera drevesa so v dobrem stanju, druga pa ne)) 366 45% 

4 (Ni posebej dobro (vem za javna in zasebna drevesa, ki so v slabem stanju)) 106 13% 

5 (Slabo (veliko dreves je v slabem stanju, tudi javna drevesa se obglavlja)) 141 17% 

6 (Ne vem, b.o.) 18 2% 

Skupaj 808 100% 
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1.3. Kaj si v zvezi z drevesi želite v prihodnosti? 

  

Možnih je bilo več odgovorov. 

Odgovori Frekvence Veljavni % - Veljavni 

Več dreves v mojem kraju. 537 757 71% 

Manj dreves v mojem kraju. 3 757 0% 

Večjo pestrost dreves v mojem kraju. 377 757 50% 

Bolj strokovno nego (vzdrževanje) dreves v mojem kraju. 365 757 48% 

Boljše varstvo (zaščito pred sekanjem in poškodbami) dreves. v mojem 

kraju. 

369 757 49% 

Bolj strokovno varstvo in nego dreves v vseh slovenskih naseljih. 488 757 64% 

Vseeno mi je 2 757 0% 

Ne vem 6 757 1% 

Drugo (pojasni): 48 757 6% 

SKUPAJ  757  

 

 
Graf 13: Stopnja izglasovanih navedenih želja anketiranih v zvezi z drevesi v prihodnosti. 

 

Pod odgovorom »Drugo« je podalo pojasnilo 46 anketirancev, ki jih lahko grupiramo pod več tematskih sklopov, 

pri čemer se nekateri odgovori nanašajo na več tem, uvrščeni pa so pod eno temo: 

 

Vrste dreves: 

- sadno drevje v javnih parkih; 

- zasaditev avtohtonih vrst; 

- primerna drevesa; 

- več sadnega drevja; 

- avtohtone vrste dreves; 
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- več listnatih dreves v mojem kraju (trenutno je največ pinij); 

- več sadnega drevja po mestih in na javnih mestih; 

- več medovitih dreves; 

- več avtohtonih vrst dreves; 

- več sadnih dreves; 

- predvsem, da se začne nazaj sadit avtohtona drevesa, ki na našem območju uspevajo. kdaj so nazadnje po-

sadili kakšen hrast, brezo... samo neke kanadske javorje, ki zgledajo kot posušeni dežniki; 

- izbira vrste dreves glede na pogoste alergene - ogromno je brez, ki so med bolj alergenimi; 

- manj dreves, ki so znani alergeni, npr. breze; 

 

Strokovno ravnanje in upravljanje z drevesi: 

- da se obrezovanje dreves lahko izvaja izključno s strani pristojnih strokovnih služb (če gre za večje drevo tudi 

tista drevesa, na privatnem zemljišču) mestni arborist v vsakem kraju, popis in zaščita dreves; 

- da občina prevzame odgovornost nad svojimi zadolžitvami in poskrbeti za zelene površine, na katerih so tudi 

zanemarjena drevesa; 

- da se uvede npk za urejevalce dreves in da se sprejme zakon, odlok karkoli o vzdrževanju dreves na zasebnih 

površinah; 

- več obrezovanja dreves še posebej ob pločnikih, pešpoteh, da veje niso preveč nizke; 

- onemogočanje nestrokovnih posegov na drevesih; 

- zaščita dreves na zasebnih površinah;  

- večje zavedanje ljudi o pomenu dreves za zdravje (čistejši zrak, boljša mestna klima), biotsko raznovrstnost, 

estetiko prostora ... zlasti odločevalci in negovalci dreves so velikokrat povsem neozaveščeni. Več velikih 

dreves v naših mestih, konec masakriranja; 

- sistemski pristop; 

- strokovno občinsko arboristično - gozdarsko službo; 

 

Prostori za drevesa: 

- predvsem je potrebno drevesa saditi v urejenih parkih, nikakor pa ne na robovih asfaltiranih cest v zelenicah 

širine 2m, kjer nimajo pogojev za rast kot tudi listje povzroča probleme na cestišču; 

- visoke standarde za saditev dreves ob novogradnjah. Več avtohtonih drevesnih vrst, vključno na zasebnih 

površinah (nadomestimo ciprese po mestih in vaseh). 

- več površin, namenjenih drevesom (in ne le premajhnih betonskih korit), več poudarka na nealergenih vr-

stah, pa tudi vzdržljivejših, ki se bodo lahko prilagajala podnebnih spremembam, in takim, ki so odporna na 

tipične urbane drevesne bolezni in škodljivce; 

- želim si videti drevesa in grme ob vseh možnih kotičkih ob ljubljanski obvoznici!!!; 

- želim si, da se ne pozida vseh zelenih površin in namesto tega posadi nekaj dreves ob vpadnicah v mesto. 

Bistveno bolj pomembno kot nekaj dodatnih dreves, ki so nasajeni ob novozgrajenih nakupovalnih centrih, 

je to, da se zelene površine ohranijo in da se gradi na območjih, ki so že sicer degenerirana ( zapuščene 

stavbe, škrbine itd.); 

 

  



29 
 

Varstvo dreves: 

- zakonodajo, ki bi zasebnikom na parcelah v mestu preprečila stihijsko sečnjo dreves in tudi zapoved, da mo-

rajo toliko in toliko zasaditi. lep primer je Frankfurt; 

- predvsem pa pametno ravnanje, ne sekanje kar tam nekaj vmes in zaradi urbanizacije, dodati več dreves v 

mesta. Čuvati drevesa, jim pomagati; 

- da ne bi dreves rušili zaradi sirjenja asfalta; 

- nadzor med opravljanjem gradbenih del; 

- brez obglavljanja dreves; 

- zakon - pravilnik, s katerim je vsak posek odraslega drevesa potrebno v širšem okolju nadomestiti z vsak 

tremi sadikami ustreznih dreves; 

- prenehanje masovnega izsekavanja celotnih področij gozdov. Le tista drevesa, za katere odredi gozdar, da 

jih je potrebno odstraniti; 

- sajenje in predvsem sekanje/obglavljanje v skladu s potrebami lokalne skupnosti. Pa več sadnih dreves. Pri 

sajenju bi si želela več prostora za drevesa in možnost, da zraste naravna krošnja, ne samo obrezanih dreves, 

ki so samo številka. Drevo lahko da 40m2 sence ali pa 1m2 - odvisno je od nas; 

- prepoved sekanja dreves na zasebnih površinah, ker imajo širši javni pomen; 

 

Drevesa in škoda na njih ali zaradi njih: 

- v bližnjem parku po drevesih radi plezajo in se na njih obešajo otroci. Po eni strani seveda potrebujejo to-

vrstne dejavnosti, po drugi večkrat na tleh obleži zlomljena veja. Kako to rešiti? Druga stvar: trenutno so v 

cvetu divje češnje. Še vedno se prevečkrat dogaja, da si mimoidoči utrgajo vejo za v vazo. Kako to rešiti? 

- ga ni takega, da si ne bi želel več dreves, a ogromno je pa takih, ki si želimo, da se podrejo čisto vsa dre-

vesa, ki še komaj stojijo ali pa je nevarnost, da jih podre veter ob kakšnem neurju; 

 

Informiranost in zavedanje glede dreves: 

- več info o drevesu, vrsti ipd ob njih; 

- seznanjanje javnosti s pomenom dreves; 

- večje zavedanje ljudi o pomenu dreves za zdravje (čistejši zrak, boljša mestna klima), biotsko raznovrstnost, 

estetiko prostora ... zlasti odločevalci in negovalci dreves so velikokrat povsem neozaveščeni. več velikih 

dreves v naših mestih, konec masakriranja; 

- večje zavedanje ljudi o vrednosti dreves; 

- bolj izobraženi in kritično široko javnost, ki bo zahtevala spremembe pri pristojnih; 

  



30 
 

1.4. V kakšni meri se strinjate s spodaj navedenimi trditvami? 

 

Podvprašanja Odgovori Skupaj 

 1 2 3 4 5 Ne 

vem 

 

Drevesa so pomembna za kvaliteto človekovega življenja 5 (1%) 0 (0%) 1 (0%) 22 (3%) 725 

(96%) 

1 (0%) 754 (100%) 

Splošne javnosti drevesa v naselju ne zanimajo 63 

(8%) 

141 

(19%) 

321 

(43%) 

144 

(19%) 

51 (7%) 33 

(4%) 

753 (100%) 

Lastniki premalo strokovno skrbijo za svoja drevesa 16 

(2%) 

60 

(8%) 

260 

(34%) 

209 

(28%) 

150 

(20%) 

59 

(8%) 

754 (100%) 

Čutim, da se moram angažirati za obstoj dreves v svojem 

kraju 

38 

(5%) 

65 

(9%) 

197 

(26%) 

188 

(25%) 

218 

(29%) 

44 

(6%) 

750 (100%) 

Lastnik naj bi imel pravico odstraniti drevo, ki raste na nje-

govem zemljišču 

84 

(11%) 

129 

(17%) 

253 

(34%) 

122 

(16%) 

109 

(14%) 

57 

(8%) 

754 (100%) 

Drevesa prinašajo javne koristi, zato imata država ali občina 

pravico omejiti pravico lastnika, da jih poseka 

65 

(9%) 

78 

(10%) 

174 

(23%) 

162 

(22%) 

224 

(30%) 

49 

(7%) 

752 (100%) 

Pomembno mi je, da imam iz stanovanja pogled na drevesa 13 

(2%) 

4 (1%) 22 (3%) 84 

(11%) 

620 

(82%) 

10 

(1%) 

753 (100%) 

Oblasti premalo skrbijo za varstvo in nego dreves v zasebni 

lasti 

32 

(4%) 

40 

(5%) 

140 

(19%) 

166 

(22%) 

262 

(35%) 

112 

(15%) 

752 (100%) 

Pomembno mi je, da so ob stavbi v kateri bivam drevesa 8 (1%) 6 (1%) 28 (4%) 79 

(10%) 

619 

(82%) 

14 

(2%) 

754 (100%) 

 

 

 
Graf 14: Strinjanje anketirancev z navedenimi trditvami o odnosu do dreves. 
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2.1. Kako pomembne so po vašem mnenju spodaj naštete koristi dreves v vašem kraju? 

 

Podvprašanja Odgovori Skupaj 

 1 2 3 4 5 Ne 

vem 

 

Vplivajo na dobro počutje ljudi 6 (1%) 0 

(0%) 

6 (1%) 49 

(7%) 

674 

(92%) 

1 (0%) 736 

(100%) 

Ustvarjajo dober zrak (proizvajajo kisik, zadržujejo prah) 6 (1%) 1 

(0%) 

4 (1%) 37 

(5%) 

682 

(93%) 

4 (1%) 734 

(100%) 

Dajejo senco okolju in zmanjšujejo vročino v okolju 6 (1%) 0 

(0%) 

1 (0%) 33 

(4%) 

693 

(94%) 

1 (0%) 734 

(100%) 

Senčijo stanovanja 6 (1%) 12 

(2%) 

67 

(9%) 

103 

(14%) 

540 

(73%) 

7 (1%) 735 

(100%) 

Blažijo hrup 9 (1%) 9 

(1%) 

46 

(6%) 

98 

(13%) 

561 

(76%) 

13 

(2%) 

736 

(100%) 

Blažijo podnebne spremembe (porabljajo CO2) 7 (1%) 3 

(0%) 

28 

(4%) 

73 

(10%) 

612 

(83%) 

10 

(1%) 

733 

(100%) 

Prestrezajo padavine 10 (1%) 24 

(3%) 

81 

(11%) 

137 

(19%) 

463 

(63%) 

19 

(3%) 

734 

(100%) 

Zagotavljajo ljudem stik z naravo 7 (1%) 3 

(0%) 

17 

(2%) 

72 

(10%) 

634 

(86%) 

3 (0%) 736 

(100%) 

Lepšajo podobo soseske, naselja 6 (1%) 1 

(0%) 

2 (0%) 56 

(8%) 

668 

(91%) 

2 (0%) 735 

(100%) 

Varujejo pred pogledi, dajejo zasebnost 9 (1%) 9 

(1%) 

63 

(9%) 

107 

(15%) 

542 

(74%) 

2 (0%) 732 

(100%) 

Ustvarjajo uporaben prostor pod krošnjami 11 (1%) 13 

(2%) 

56 

(8%) 

134 

(18%) 

519 

(71%) 

3 (0%) 736 

(100%) 

So pomemben življenjski prostor drugim živim organizmom  6 (1%) 1 

(0%) 

12 

(2%) 

49 

(7%) 

663 

(91%) 

1 (0%) 732 

(100%) 

Zadržujejo padavinski odtok 8 (1%) 8 

(1%) 

49 

(7%) 

124 

(17%) 

506 

(69%) 

37 

(5%) 

732 

(100%) 
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Graf 15: Strinjanje anketirancev z naštetim seznamom koristi dreves. 

 

2.2. Katere so po vaši presoji slabe strani mestnih dreves? 

 

Odgovori Frekvence Veljavni % - Veljavni 

Odpadanje listov in ustvarjanje prahu 129 736 18% 

Senca (preveč sence v stanovanju) 47 736 6% 

Povzročajo alergije 244 736 33% 

Privlačijo insekte 81 736 11% 

Korenine poškodujejo asfalt 226 736 31% 

Nevarnost padca vej v neurju 352 736 48% 

Delo z vzdrževanjem 87 736 12% 

Stroški vzdrževanja 82 736 11% 

Zasedajo prostor za parkinge 10 736 1% 

Ni slabih strani mestnih dreves 276 736 38% 

Drugo (pojasni): 33 736 4% 

SKUPAJ  736  
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Graf 16: Stopnja izraženih mnenj anketirancev o slabih straneh mestnih dreves. 

 
Pri odgovoru »Drugo« je 33 anketirancev podalo pojasnila, ki jih je možno grupirati v več tematskih sklopov: 
 
Druge slabosti: 

- ptičji iztrebki na avtomobilih; 

- ptičji iztrebki; 

- slaba stran je ta stroškovna narava, po mojem mnenju dobrobit dreves odtehta to. Ne morem pa reči, 

da slabih strani ni; 

- alergije: potrebno je izbirati ustrezne vrste dreves, ustrezno urediti sadilno jamo in okolico, da korenine 

ne poškodujejo tlakov, pri vzdrževanju dreves tudi veje ne bodo padale z dreves 

- privabljajo ptice ki me zbujajo zjutraj; 

- korenine nimajo dovolj prostora in razkrijejo kolesarsko stezo; 

- padanje smole na avtomobile 

- nevarnost rušitve dreves; 

- zaradi neodstranjevanja odpadlega listja se mašijo odtoki in posledično nastajajo \ "jezera\ "...; 

- koreninski sistem lahko poškoduje podzemno infrastrukturo (kanalizacija, vodovod...), če je le ta spe-

ljana v bližini, običajno pod cesto, pločnikom...; 

- če si jih naredimo, jih je še več; 

 
Povezano z upravljanjem in vzdrževanjem: 

- problematični so nestrokovni posegi v koreninske sisteme med prenovami cest, pločnikov in infrastruk-

ture, zaradi česar pride do nevarnosti odmrtja in padca dreves; 

- umeščeno, negovano in da ne posegamo v njegov rastni prostor; 

- ob ustrezni izbiri dreves, pravilnem sajenju in ustreznem vzdrževanju; 
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- nekatere težave so lahko razlog neprimernega izbora in nege; 

- slabe strani so posledica nestrokovnega dela za to pristojnih služba 

- vsi moji odgovori zgoraj se nanašajo na neustrezno vzdrževanje dreves v mestu 

- v mestih je potrebno zasaditi primerne vrste, ki v takem okolju vzdržijo. Listje žal moti mnoge, zato je v 

moji soseski že padlo drevo, ker je tako težko jeseni malce pograbiti. 

- vse zgoraj označeno so slabe strani le zaradi slabega načrtovanja in vzdrževanja, niso slabe strani dreves 

kot takih! 

- drevesa so super samo oblast zelo slabo skrbi zanje. Posebno na parkiriščih in pred bloki, kjer nima 

mestna občina nobene koristi in je neodzivna; 

- ob pravi izbiri drevesnih vrst za zasaditev in primernih krajih ni slabih vplivov; 

- vse našteto, če se ne vzdržujejo pravilno; 

- nepravilna izbira dreves; 

 
Slabosti vs koristi: 

- vse je nekoliko relativno, ker se te \ "slabe strani\ " v veliki meri lahko odpravi z ustreznim upravljanjem; 

- vendar vse našteto odtehta koristi; 

- ob ustrezni izbiri vrste dreves in vzdrževanju, je vse bp; 

- lahko bi vse označil, a še vedno koristi absolutno presegajo slabosti. sploh, če je drevo strokovno 

- vse slabosti ne prevagajo prednosti; 

- ne vidim nobene slabe stvari kar se tiče dreves; 

- osebno se mi zdi, da ni slabih strani, razumem pa ljudi, ki imajo npr. alergije, da vidijo to kot slabo stran 

dreves 

- drevesa, ki niso vzdrževana tako na mestnih površinah, kot na zasebnih površinah vse dobre strani dre-

vja izničijo; 

- tudi navidezno \ "slabih\ " strani dreves se lahko brez problema navadimo. 

- skrivajo grde arhitekturne objekte, tudi novejše le da tam posekajo še drevesa. 

 

  



35 
 

3.1. Kako se počutite, ko opazite, da nekje v sosedstvu ali naselju odstranijo večje drevo? 

 

Odgovori Frekvenca Odstotek 

1 (Prizadeto) 205 25% 

2 (Čutim izgubo) 401 49% 

3 (Mi je vseeno) 9 1% 

4 (Čutim olajšanje) 6 1% 

5 (Ne vem, b.o.) 24 3% 

6 (Drugo (pojasni):) 38 5% 

SKUPAJ 683 84% 

 

38 anketirancev je Drugo in podalo naslednja pojasnila, ki jih je možno grupirati pod naslednje tematske sklope: 

 

Odvisno od situacije/razlogov: 
- odvisno od primera do primera. večinoma mi ni vseeno; 

- vedno ocenim ali je bila odstranitev opravičena in ustrezna; 

- odvisno zakaj odstranjeno; 

- lahko obstaja dober razlog za odstranitev; 

- odvisno kakšno drevo je odstranjeno; 

- odvisno od razlogov. Če je drevo nevarno za okolico, je odstranitev smiselna; 

- če je drevo osušeno ali bolno ga je potrebno pomladiti; 

- odvisno od razloga odstranitve drevesa. Če je drevo poškodovano ali ogroža ljudi in njihovo lastnino, 

potem jih je smiselno odstraniti; 

- vzrok; 

- če je treba je treba; 

- ni enoznačnega odgovora. Drevesa so tudi nevarna, stara, suha, preblizu his itd; 

- če so razlogi za odstranitev tehtni, potem to sprejmem brez težav; 

- odvisno zakaj odstranijo; 

- premišljujem zakaj; 

- odvisno, če je odmrlo ali v izredno slabi kondiciji, čutim olajšanje; če je vitalno, pa je škoda 

- odvisno od razloga; 

- odvisno, v kakšnem stanju je bilo to drevo; 

- preverim zakaj je odstranjeno. 

- če je odstranitev potrebna zaradi varnosti, se strinjam. drugače mi je žal. 

 
Čustvena reakcija: 

- tesnobno in če ni očitnega razloga ali vidnega pojasnila ukrepa, jezno; 

- srce se mi para, čisto resno; 

- nemočno, ker odgovorni tj. upravnik stavbe ali lastnik nestrokovno posega v biologijo drevesa, posle-

dično finančne posledice in stroški bremenijo stanovalce; 

- zgrozim se ob nevednosti, neumnosti ljudi. Premalo je zapisano v medijih o koristi dreves. tudi župani bi 

rabili kakšno lekcijo; 

- jezno; 

- čutim tudi izgubo; 

- jezo; 
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- jezna sem! (razen, če je bila odstranitev neizogibna zaradi bolezni.); 

- takoj reagiram - klicem pristojne, zakaj? 

- odstranitev vsakega drevesa in grma je slaba. Že dolgo se bojujem za ohranitev izjemne gledičevke na 

Einspielerjevi ulici 2, a je MOL parcelo ne glede na opozorila vseeno prepustil lastnikom stavbe. Zdaj se 

drevesu slabo piše; 

 
Pogojno sprejemljivo: 

- čutim izgubo, drugače pa v kolikor je odstranitev zaradi bolezni potrebna je ok, pod pogojem, da se 

drevo nadomesti z novim; 

- nadomesti naj se z novim primernim za okolje; 

- če bi za to področje pristojne službe delovale tako, kot bi bilo pričakovati oz. kot bi morale, potrebna 

odstranitev dreves in njihova nadomestitev z novimi, ne bi predstavljale nenadomestljivo izgubo; 

- razumevajoče; vem, da je bilo to potrebno in da ga bo nadomestilo zdravo mlado drevo; 

- pomislim na strošek za privatnega lastnika. Če bi radi omejevali pravice privatnih lastnikov, potem jim 

ponudite kompenzacijo za ekosistemske storitve, ki jih njihova drevesa zagotavljajo skupnosti. npr. 

München plačuje lastnike gozdov gor vodno, da ne gospodarijo, saj so izračunali, da je filtracijska funk-

cija gozda cenejša od izgradnje nove čistilne naprave za pitno vodo. zato plačujejo ... 

- stroka; 

- če drevo zamenjajo z drugim, je to ok.. drugi vzroki pa dajo nove odgovore; 

- če jih nadomestijo z novimi...ni problema. 
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3.2. Zaradi posebnega pomena dreves za kakovost bivanja in okolja lahko predpostavimo, da mora biti nekdo 
odgovoren za varovanje in nego mestnih dreves. Kdo bi po vaši oceni to moral biti? 
 

Odgovori Frekvenca Odstotek 

1 (Lastniki ) 18 2% 

2 (Občina) 23 3% 

3 (Občina in lastniki skupaj) 274 34% 

4 (Država in občina) 27 3% 

5 (Država, občina in lastniki) 323 40% 

6 (Nihče od naštetih) 9 1% 

7 (Ne vem, b.o.) 6 1% 

SKUPAJ 680 84% 
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3.3. Ustrezno varstvo in vzdrževanje mestnih dreves, ki so v zasebni lasti, je mogoče izboljšati z občinskimi 
predpisi. V kakšni meri bi se strinjali, da se spodnji ukrepi lastnikom predpišejo z občinskimi predpisi? 
 

Podvprašanja Odgovori Skupaj 

 1 2 3 4 5 Ne vem  

Za posek odraslega drevesa je treba prido-
biti dovoljenje občinske strokovne službe 

43 (6%) 36 (5%) 111 (16%) 143 (21%) 310 
(46%) 

35 (5%) 678 
(100%) 

Nego odraslih dreves lahko izvajajo samo 
strokovno usposobljeni izvajalci 

30 (4%) 54 (8%) 107 (16%) 141 (21%) 328 
(48%) 

17 (3%) 677 
(100%) 

Vsa odrasla drevesa so zavarovana pred 
nedovoljenimi in nestrokovnimi posegi 

32 (5%) 36 (5%) 98 (14%) 126 (19%) 351 
(52%) 

34 (5%) 677 
(100%) 

Pravila za varstvo in nego so določena v 
občinskem predpisu 

24 (4%) 20 (3%) 85 (13%) 157 (23%) 333 
(49%) 

57 (8%) 676 
(100%) 

Nadzor nad varstvom in nego izvaja občin-
ska strokovna služba 

39 (6%) 26 (4%) 102 (15%) 159 (23%) 300 
(44%) 

52 (8%) 678 
(100%) 

Drevesa izjemne vrednosti so zavarovana 
kot naravne vrednote 

8 (1%) 6 (1%) 25 (4%) 61 (9%) 564 
(83%) 

12 (2%) 676 
(100%) 

Občina skrbi za varstvo in nego zavarova-
nih dreves 

17 (3%) 14 (2%) 54 (8%) 112 (17%) 452 
(67%) 

29 (4%) 678 
(100%) 

 

 
Graf 5: Stopnja strinjanja s potencialnimi občinskimi ukrepi za ravnanje z drevesi po oceni anketirancev. 
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3.4. V kakšni meri bi vi podprli načine ukrepanja občine na področju ravnanja z drevesi v naseljih. 
 

Podvprašanja Odgovori Skupaj 

 1 2 3 4 5  Ne 

vem 

 

Načrtovanje novih saditev - kje se sadi drevesa 6 (1%) 3 (0%) 26 

(4%) 

124 

(18%) 

513 

(76%) 

5 (1%) 677 

(100%) 

Določitev drevesnih vrst za nove saditve   6 (1%) 10 

(1%) 

61 

(9%) 

139 

(21%) 

445 

(66%) 

12 

(2%) 

673 

(100%) 

Pravila izvedbe novih saditev - kako se sadi nova drevesa 11 

(2%) 

9 (1%) 63 

(9%) 

131 

(19%) 

444 

(66%) 

17 

(3%) 

675 

(100%) 

Obveščanje javnosti o načrtih za novih saditve 3 (0%) 10 

(1%) 

55 

(8%) 

117 

(17%) 

485 

(72%) 

4 (1%) 674 

(100%) 

Obveščanje javnosti o obrezovanju in odstranjevanju 

mestnih dreves 

6 (1%) 15 

(2%) 

59 

(9%) 

108 

(16%) 

482 

(72%) 

4 (1%) 674 

(100%) 

Informiranje javnosti o pravilni negi in varstvu mestnih 

dreves 

8 (1%) 11 

(2%) 

39 

(6%) 

109 

(16%) 

501 

(74%) 

6 (1%) 674 

(100%) 

Nudenje strokovne pomoči lastnikom dreves 7 (1%) 12 

(2%) 

24 

(4%) 

82 

(12%) 

548 

(81%) 

0 (0%) 673 

(100%) 

Sodelovanje z upravniki zasebnih stavb in pripadnih dreves 8 (1%) 8 (1%) 28 

(4%) 

107 

(16%) 

512 

(77%) 

6 (1%) 669 

(100%) 

Prepoved sekanja vseh odraslih dreves brez dovoljenja ob-

čine 

43 

(6%) 

43 

(6%) 

108 

(16%) 

130 

(19%) 

325 

(49%) 

21 

(3%) 

670 

(100%) 

Obvezno saditev novega drevesa  po poseku starega - na-

domestna saditev 

15 

(2%) 

20 

(3%) 

60 

(9%) 

107 

(16%) 

455 

(68%) 

15 

(2%) 

672 

(100%) 

Ohranjanje vseh starih dreves ob strokovni podpori občine 11 

(2%) 

21 

(3%) 

76 

(11%) 

116 

(17%) 

433 

(65%) 

13 

(2%) 

670 

(100%) 
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Graf 6: Stopnja izražene podpore naštetim načinom ukrepanja občine na področju ravnanja z drevesi v naseljih.  
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3.5. Kakšna bi po vašem mnenju morala biti vloga države pri načrtovanju in upravljanju mestnih dreves? 

 

Možnih je bilo več odgovorov. 

Podvprašanja Frekvence Veljavni % - Veljavni 

Država naj skrbi za mestna drevesa na svojih zemljiščih 314 674 47% 

Država naj zagotovi predpise in enotne pogoje za osnovno varstvo in 

vzdrževanje mestnega drevja 

399 674 59% 

Država naj zahteva, da občine pripravijo svoje predpise za varstvo in 

vzdrževanje mestnega drevja 

299 674 44% 

Država naj zahteva strokovno kvalificirano delo z mestnim drevjem 394 674 58% 

Država naj zagotovi vzgojo domačih sadik mestnih dreves in delovanje 

drevesnic 

337 674 50% 

Država naj spremlja stanje na lokalni ravni in zagotovi strokovni nadzor 

nad delom občinskih javnih služb 

331 674 49% 

Ravnanje z drevesi ni stvar države 24 674 4% 

Ne vem, b.o. 19 674 3% 

SKUPAJ  674  

 

 
Graf 7: Odstotek izraženih mnenj o vlogi države pri načrtovanju in upravljanju mestnih dreves.  
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3.6. Kako bi se kot lastnik ali solastnik nepremičnine in dreves počutili, če bi bilo za posek vašega drevesa po-
trebno dovoljenje občine?  
 

Odgovori Frekvenca Veljavni 

1 (S tako rešitvijo se nikakor ne bi strinjal) 66 10% 

2 (S tem bi se strinjal, če bi se občina odzvala hitro in bi jasno določila pogoje za 

odstranitev) 

180 27% 

3 (S tem bi se strinjal, če bi občina ponudila lastniku strokovno podporo za ohra-

nitev starega drevesa) 

266 39% 

4 (S tem bi se strinjal, zdi se mi razumno, da občina skuša ohraniti čim več dre-

ves.) 

117 17% 

5 (Ne vem, b.o.) 19 3% 

6 (Drugo (pojasni):) 28 4% 

SKUPAJ 676 100% 

 
 

 
Graf 8: Stopnja strinjanja s potrebo po pridobitvi dovoljenja občine za posek lastniškega drevesa. 

 

28 anketirancev je odgovorilo »Drugo« in podalo naslednja pojasnila, ki jih je možno grupirati v nekaj tematskih 
sklopov: 
 
Pogoji in kompenzacije: 

- občina se lahko vmeša samo v primeru, da podpre svoj interes tudi finančno; 

- s tem se načeloma ne strinjam, lahko pa se zasadi npr. novo drevo ali kako drugače to uredi, če pred-

stavlja omenjeno drevo, ki je za posek lastniku nepremičnine oviro; 

- s tem bi se strinjala, vendar bi morala obvezno obstajati možnost nadomestne zasaditve. npr. odstranila 

sem drevo, ker sem na tistem delu parcele uredila vrt (najbolj sončna lega), na drug del sem zasadila 

vrbi, figo. Poudarek bi moral biti tudi na avtohtonosti in usmeritve za najboljšo izbiro; 

- kaj pa obratno - v primeru da bi občina zahtevala posek drevesa, ker je star ali nevaren? 

- če bi jo želel odstraniti iz nepremičnine zaradi prenove ali česar podobnega, mi ne bi ustrezalo; se pa 

strinjam, da je potrebno ohraniti maksimalno število dreves! 

- mislim, da je treba ločiti drevesa na lokalnih površinah. Za vsako nizkodebelno jablano ni treba dobiti 

dovoljenja, za večja drevesa pa ja. Nad neko višino oz. velikostjo? 
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Birokracija in kompetence: 

- bojim se zapletenih in dragih postopkov na občini in njihove neučinkovitosti in nestrokovnosti vsaj v 

MOL; 

- ne zaupam občini in občinskim strukturam, v moji občini je na oddelku za okolje in prostor ekonomistka; 

nad poseganjem v moj vrt in mojo lastnino nisem niti malo navdušena. A nimajo Belgijci tako, da do 

neke debeline določeno drevesno vrsto lahko sami posekajo, debelejša drevesa pa postanejo zavaro-

vana zaradi debeline in posledično starosti in jih ne smejo sami posekati? Američani imajo ... 

- naši birokrati bi to \ "moč\ " zanesljivo zlorabljali, zato si tega pri naši mentaliteti ne želim! 

- strinjal bi se, še posebej, ker bi bila občina nek “filter”, ko gre za sosedove želje porušitev dreves... a v 

več primerih je v naši občini videti, da le ta ne ravna najbolj skrbno z drevesi, torej bi tudi občina nujno 

potrebovala nadzor; 

- na občinah nimajo ustreznega strokovnega kadra; in to bi bil še en poligon za izsiljevanje ljudi, da volijo 

obstoječo lokalno politiko; 

- če ti ne bi bila zopet neka birokratska ovira, temveč pomoč in svetovanje lastniku; če bi bila potem ob-

veza za novo drevo brez finančne kompenzacije za ekosistemske storitve, ki jih drevo na moji parceli 

opravlja za celo mesto, npr. sosed pa ni imel dreves in ga zato ni prisiljen imeti na parceli, kjer lahko 

prosto razpolaga s prostorom, potem bi bili diskriminirani tisti z drevesi. 

- s tem bi se strinjal, če bi se občina odzvala hitro in jasno, poleg tega pa v primeru, da se lahko drevo 

obdrži zagotovila ustrezno strokovno pomoč; 

- strinjala bi se, vendar bi moral biti postopek hiter, enostaven in hkrati bi občina morala ponuditi stro-

kovno podporo; 

- se ne bi strinjal. Kako se boriti npr. z nekom, ki je na takem delovnem mestu in je po srcu, predan, 

zagrizen naravovarstvenik, drevo pa recimo povzroča, da je v objektu vlaga zaradi osenčenosti. In oseba 

je izrecno proti podiranju, tudi če se drevo nahaja na zasebni parceli ali pa ob stanovanjskem bloku in 

tako dejansko nekomu, ki je v pritličju zmanjšuje kvalitetno življenje, ker ...; 

 
Javno-zasebno zemljišče: 

- pravila igre zagotovo ne bodo enaka za vse - velikim investitorjem bo dovoljeno vse, običajni lastniki pa 

bi lahko imeli probleme, lastninska pravica je v Sloveniji zelo zaščitena, drevo se verjetno ne bi smelo 

posekati le, če gre za naravno dediščino državnega pomena; 

- vsa drevesa v mestu, na javnem in zasebnem bi morala biti obravnavana in oskrbovana enakopravno iz 

javnih sredstev in strokovno. Vsa drevesa v mestu delujejo v javno dobro vseh. Strinjala bi se tudi z 

majhno mestno dajatvijo za oskrbo vseh dreves v mestu. Menim, da bi morali upravnike, ki naročajo 

nestrokovno obglavljanje in odstranjevanje dreves hudo kaznovati - denarno in odvzem licence; 
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Strokovnost glede dreves: 
- vse je odvisno od vrste drevesa; nekateri lastniki sadijo neprimerne vrste dreves, ki niso primerna niti za 

lokacijo niti za prebivalstvo; 

- predvsem je potrebno zagotoviti, da se vsa drevesa na zasebnih zemljiščih, ki niso vzdrževana in nevarna 

za okolico, tudi sosednje parcele ustrezno sanirajo ali odstranijo; 

- nekatera vprašanja pod 3.3. in 3.4 niso najboljša. Kaj pomeni strokovno ravnanje z drevesi? Marsikateri 

zasebnik/lastnik drevesa, ki ni strokovno \ "usposobljen\ " bo za drevesa skrbel lepše in bolj strokovno 

kot pooblaščene službe. Zato je neumestno prepovedati ljudem, da sami obrezujejo krošnje, je pa velik 

problem, ko lastniki krošnjo dobesedno v celoti ... 

- funkcionalno zemljišče, okolica bloka, ob igralih in klopeh je funkcija dreves zaželena. Ob pločniku in 

parkiriščih je drevo lahko v napoto. Občinski odlok mora jasno opredeliti kriterije kje se lahko zasaja 

dreves, katere vrste le teh, nadalje vzdrževanje in nega dreves, obrezovanje, in zadnje kar je posek. To 

je skrajni ukrep - posledica nepravilnega sajenja dreves. 

 
Drugo:  

- mislim, da nihče rad ne seka svojih dreves; 

- nisem lastnik gozda, bi ga pa imela, ja… 

- odvisno od situacije; 

- nikoli ne bi posekal svojega drevesa; 

- odvisno od posega odvisno od več drugih faktorjev (ali je mogoče drevo ohraniti, vzrokom za odstranitev 

(npr. tveganja .... ....); 
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3.7. Če posekam drevo na svojem zemljišču, sem pripravljen: 

 

Odgovori Frekvenca Veljavni 

1 (Zasaditi novo drevo) 506 75% 

2 (Plačati občini prispevek, da zasadi novo drevo na drugi lokaciji) 73 11% 

3 (Nič od tega) 60 9% 

4 (Drugo (pojasni):) 38 6% 

Skupaj 677 100% 

 
Odgovor »Drugo« je označilo 38 anketirancev in 37 jih je podalo naslednja pojasnila, ki jih je možno grupirati v 
naslednje tematske sklope: 
 
Več ukrepov ali drugi ukrepi: 

- 1 in 2; 

- prvo ali drugo, odvisno od vzroka poseka; 

- zasaditi novo drevo ali plačati občini prispevek, da zasadi novo drevo na drugi lokaciji, odvisno od okoli-

ščin če sem iz legitimnih razlogov odstranila drevo in na svojem ne morem posaditi novega, potem bi 

plačala občini prispevek, da posadi novega na drugi lokaciji, drugače pa bi sama posadila novo drevo; 

- oboje. Če ne zasadim drevesa, moram plačati prispevek; 

- prvo ali drugo odvisno od situacije; 

- mlado drevo ne nadomesti dobrobiti starega posekanega drevesa. Potrebno je vlagati v izobraževanja 

in širjenju znanj katero drevo na danem mestu v odrasli dobi ne bo prišlo v konflikt z okolico in se potreba 

po njegovi odstranitvi ne bo odrazila pred njegovim naravnim propadom oz. odmrtjem: 

- natančno je treba presoditi in zasebnik mora odgovarjat za neutemeljen in ne strokoven poseg, tudi 

finančno; 

- zasaditi novo drevo, če to ni moteče; 

- zasaditi več dreves (kolikor mladih dreves je potrebnih za t.i. ekosistemske storitve odraslega drevesa); 

- in 2. odgovor - oboje se mi zdi smiselno; 

- prva dva odgovora; 

- karkoli od tega; 

- plačati kazen; 

- ali zasaditi novo drevo ali plačati prispevek, da se zasadi novo drevo na drugi lokaciji, če na mojem zem-

ljišču to ne bi bilo mogoče; 

- oboje; 

- eno ali drugo, kar je pač bolj smiselno; 

 
Okoliščine in pogoji: 

- kar se mi zdi takrat najboljša rešitev; 

- odvisno od razlogov za posek; 

- odvisno, kaj je plan na tem zemljišču. Lahko, da bo lastnik uredil vrt (samooskrba) ali uredil okrasni vrt z 

grmovnicami. Ni nujno, da gre za drevo. Pomembno je, da se površina ravno ne zabetonira ali asfaltira; 

- pomoč občine za zasaditev novega drevesa; 

- najprej bi bilo potrebno razjasniti status funkcionalnega zemljišča večstanovanjskih objektov, za katere 

po priporočilu iz ja, 2020 velja, da je funkcionalno zemljišče v lasti etažnih lastnikov enot v objektu, 

zunanji prostor pa je poljaven; 

- odvisno zaradi česa je bilo drevo posekano; 

- Gradec nudi subvencije lastnikom, če bodo posadili drevo. Kot sem pojasnil že zgoraj, brez kompenzacije 

za to, da imam drevo na parceli, in to drevo opravlja eksterne koristi za celo skupnost, ne vidim razloga, 
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da bi potem moral kompenzirati sadnjo drugje, medtem ko tisti brez dreves niso obdavčeni. zakaj pa ne 

bi uporabili drugih finančnih inštrumentov za tiste, ki onesnažujejo (npr. ... 

- sem se pripravljen v sodelovanju s strokovno občinsko službo dogovoriti za nadomestno ukrepanje, ki 

ni nujno sadnja novega drevesa (posredno ali neposredno). 

 
Zasebni interesi in stroški: 

- v mojem interesu je, da imam drevesa na svojem vrtu, ker se zavedam koristi in še všeč so mi. Ne želim 

pa, da bi se kdo vtikal v moje odločitve, niti da bi morala občini kaj plačevati ali da bi se morala ukvarjati 

z njihovimi zaposlenimi. Poleg tega, če imam na vrtu npr. prave pritlikavce, marsikdo niti ne ve, da so 

drevesa - zaradi velikosti mislijo, da so grmi; imam vzpenjavko in grme; 

- občina/država bi v primeru takšnih ukrepov morala posameznikom/gospodinjstvom omogočiti pokritje 

(dela) stroškov za zgoraj omenjeni prispevek (torej na osebni posesti, na dvorišču, ...), v primeru pa, da 

pride do poseka zaradi posegov v prostor (ob zasebnih investicijah, gradnji, itd.) pa bi moral to kriti 

investitor; 

- dovolj sem osveščen, da bi se znal sam odločiti, kaj mi je storiti; 

- na svojem malem vrtu lahko počnem kar hočem; 

 
Drugo: 

- ne sekam dreves; 

- ne vem; 

- sem pripadnica generacije, ki verjetno nikoli ne bo imela zemljišča, na katerem bi lahko zasadila drevo. 

Sicer bi ga seveda z veseljem; 

- se o tem pogovarjati; 

- nimam svojega zemljišča. 
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3.8. Kakšne vrste pomoč občine bi bila po vašem mnenju dobrodošla za lastnike dreves? 

 
Možnih je bilo več odgovorov. 
Odgovori Frekvence Veljavni % - Veljavni 

Svetovanje pri načrtovanju in izvedbi nove saditve 423 658 64% 

Svetovanje pri izbiri novih vrst dreves 319 658 48% 

Ponudba drevesnih sadik 281 658 43% 

Svetovanje pri obrezovanju 326 658 50% 

Izvedba strokovnega obrezovanja 349 658 53% 

Strokovno spremljanje stanja dreves, vodenje evidence in nasveti za 
oskrbo 

339 658 52% 

Finančna in strokovna pomoč za vzdrževanje velikih dreves 416 658 63% 

Zavarovanje odgovornosti za povzročitev škode od dreves 268 658 41% 

Drugo (pojasni) 20 658 3% 

SKUPAJ  658  

 

 
Graf 9: Stopnja strinjanja z naštetimi vrstami pomoči občine za lastnike dreves. 

 
20 anketirancev je odgovorilo »Drugo« in 19 jih je podalo naslednje odgovore, ki jih je možno grupirati v nasled-
nje tematske sklope: 
 
Druge pomoči in ukrepi: 

- prepoved puhanja vseh listov. Puhalniki so ok za parkirišča, pod drevesi pa je pomembno pustit liste za 

insekte in mikrofloro. zdaj se čisti vse do golega; 

- občina naj zagotavlja kakovost ponudbe navedenih storitev in dobrin. Tudi sofinancira svetovanje. Bolje 

mreža strokovne ponudbe na nacionalni ravni, kot v vsaki občini svoje; 

- ogled drevesa in ocenitev varnosti ter zdravja drevesa, potem pa svetovanje o potrebnem posegu, nato 

pa še seznam kvalificiranih izvajalcev; 

- z rednim spremljanjem stanja s strani strokovnjakov zagotoviti razbremenitev glede odgovornosti v pri-

meru višje sile; 

- izobraževanja na temo dreves; 

- finančna!!! spodbude za sadnjo, kompenzacija za ekosistemske storitve in eksterne koristi, ki jih drevesa 

zagotavljajo in prevzem stroška podiranja in odstranitve. S slednjim bi občina dobila tudi zeleno biomaso 

kot ove ali za kompost oz. les za drugo rabo, kot je lokalno urbano pohištvo (krožna ekonomija) itd.; 
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Pogoji in okoliščine: 

- na javnih površinah, na zasebnih odvisno od situacije; 

- ob pogoju, da se občina izobrazi, ker pojma nimajo; 

- je občina sploh pristojna za take stvari? To bi bilo bolj v domeni komunalnega podjetja...; 

- občina bi morala imeti kvalificiranega izvajalca kateri bi pripravljal poseke ter svetovanja ljudem 

- na nivoju občine, regije, tipa krajine bi bilo dobro predpisati vrste dreves, ki uspevajo v območjih 

 
Nič od tega: 

- nič od tega; 

- nič; 

- nič od tega. Lastnik 100% odgovarja za svoje drevo; 

 
Drugo: 

- vse od naštetega, če bi lastnik to želel. Lahko se ponudi, ne pa da je obvezno; 

- težko odgovoriti, ker občino urejanje okolja ne zanima, oz. je malomarno; 

- težko bi verjela svoji občini glede na to kako ravna z javnimi drevesi; 

- ne morem se odločiti za 4 opcije, vse se mi zdi smotrno; 

- vse od tega je nujno. 
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3.9. V kakšnem primeru bi po vaši presoji lastnik lahko bil upravičen posekati drevo? 
 

Odgovori Frekvence Veljavni % - Veljavni 

Drevo pretirano senči sosednje stavbe in prostore 139 655 21% 

Obstaja nevarnost, da se drevo podre 612 655 93% 

Bolezen drevesa 595 655 91% 

Smetenje prostora pod drevesom z listi in odpadlimi vejami 20 655 3% 

Drevo zaseda prostor za novo gradnjo 118 655 18% 

Drevo zaseda prostor za parkiranje vozil 19 655 3% 

Drevo zapira poglede (na table, lokale, trgovine, stavbe) 52 655 8% 

Drevo zaseda prostor na pločniku 54 655 8% 

Če posek drevesa dovoli/odobri občina 134 655 20% 

Ne vem, b.o. 10 655 2% 

SKUPAJ  655  

 

 
 
Graf 10: Stopnja strinjanja z naštetimi trditvami, ki lastniku upravičijo posek drevesa.  
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3.10. Zamislite si, da kupujete stanovanje ali hišo. Ocenite, v kolikšni meri bi bile za vas pri izbiranju po-
membne spodaj navedene značilnosti. 
 

Podvprašanja Odgovori 

 1 2 3 4 5 Skupaj 

Lasten vrt ali atrij 7 (1%) 11 (2%) 41 (6%) 88 (14%) 492 (77%) 639 (100%) 

Bližina parka z velikimi drevesi 4 (1%) 9 (1%) 44 (7%) 127 (20%) 459 (71%) 643 (100%) 

Bližina urejene zelenice z majhnimi drevesi 13 (2%) 44 (7%) 136 (21%) 140 (22%) 300 (47%) 633 (100%) 

Pogled na velika drevesa ob stanovanjski stavbi 6 (1%) 14 (2%) 82 (13%) 156 (25%) 376 (59%) 634 (100%) 

Majhna mlada drevesa ob stanovanjski stavbi  14 (2%) 60 
(10%) 

197 (31%) 159 (25%) 196 (31%) 626 (100%) 

Zagotovljeno parkirišče 17 (3%) 44 (7%) 84 (13%) 150 (24%) 342 (54%) 637 (100%) 

Dobri odnosi s sosedi 6 (1%) 14 (2%) 55 (9%) 144 (23%) 421 (66%) 640 (100%) 

Vgrajeni ekološki - naravi prijazni materiali 4 (1%) 12 (2%) 71 (11%) 178 (28%) 375 (59%) 640 (100%) 

Bližina trgovine, zdravstvenega doma, knjižnice  7 (1%) 34 (5%) 181 (28%) 185 (29%) 232 (36%) 639 (100%) 

Bližina urejenih rekreacijskih površin 14 (2%) 51 (8%) 167 (26%) 183 (29%) 222 (35%) 637 (100%) 

Bližina avtocestnega priključka 108 
(17%) 

164 
(26%) 

221 (35%) 89 (14%) 54 (8%) 636 (100%) 

Bližina nakupovalnega središča 235 
(37%) 

185 
(29%) 

150 (24%) 34 (5%) 31 (5%) 635 (100%) 

Bližina šole in/ali vrtca 92 (14%) 60 (9%) 147 (23%) 157 (25%) 182 (29%) 638 (100%) 

Bližina postaje javnega potniškega prometa  46 (7%) 51 (8%) 154 (24%) 193 (30%) 195 (31%) 639 (100%) 

Skupne zelene površine soseske 8 (1%) 23 (4%) 87 (14%) 190 (30%) 332 (52%) 640 (100%) 

Bližina urejenega otroškega igrišča  91 (14%) 61 
(10%) 

158 (25%) 146 (23%) 179 (28%) 635 (100%) 

Bližina gozda  7 (1%) 12 (2%) 71 (11%) 161 (25%) 388 (61%) 639 (100%) 
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Graf 11: Stopnja izražene mere pomembnosti naštetih značilnosti, ki pri anketiranih vplivajo na nakup stanovanja ali hiše.  
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3.11. V kolikšni meri se strinjate s spodaj naštetimi trditvami? 
 

Podvprašanja Odgovori 

 1 2 3 4 5 Ne 
vem 

Skupaj 

V prostem času bi lahko  tudi jaz pomagal/a vzdrževati dre-
vje v soseski oziroma v okolici doma 

31 
(5%) 

50 
(8%) 

137 
(21%) 

182 
(28%) 

211 
(33%) 

30 
(5%) 

641 
(100%) 

Z donacijo bi lahko podprl/a vzdrževanje drevja v soseski ozi-
roma   v okolici mojega doma 

51 
(8%) 

57 
(9%) 

150 
(23%) 

188 
(29%) 

175 
(27%) 

18 
(3%) 

639 
(100%) 

Občina bi morala investirati več sredstev v ohranjanje in raz-
voj drevesnega fonda na javnih površinah 

6 (1%) 3 (0%) 42 
(7%) 

137 
(21%) 

420 
(65%) 

36 
(6%) 

644 
(100%) 

Občina bi morala za ohranjanje dreves na zasebnih površi-
nah zahtevati strokovno nego dreves od vseh lastnikov 

34 
(5%) 

49 
(8%) 

129 
(20%) 

147 
(23%) 

242 
(38%) 

35 
(6%) 

636 
(100%) 

Država bi morala zahtevati od občin, da zagotovijo stro-
kovno in  učinkovito varstvo in razvoj vseh mestnih dreves 

12 
(2%) 

17 
(3%) 

66 
(10%) 

150 
(23%) 

359 
(56%) 

37 
(6%) 

641 
(100%) 

 

 
Graf 12: Stopnja strinjanja z navedenimi lastnimi vlogami in predlaganimi ukrepi občine in države glede vzdrževanja dreves. 


