
 
 

Podnebni program financirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz sredstev Sklada za podnebne 
spremembe. Za mnenja, predstavljena na tem dogodku, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo 
nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor, Eko sklada j.s. ali projektnih partnerjev. 
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Spoštovani, 
 
pišemo vam kot koordinator Mreže za prostor in sicer v okviru javne obravnave osnutka Resolucije o 
dopolnitvah Resolucije o nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020-2030, ki je objavljena 
na portalu E-demokracija (v nadaljevanju: spremembe NPVO). Zelo pozdravljamo, da se v spremembe 
NŠVO vnese poglavje, ki bo podlaga za izboljšanje izvajanje javnih služb varstva okolja. Razumemo jih 
kot smiselni del prizadevanj, ki, kot smo seznanjeni že potekajo v okviru priprave novih zakonskih 
rešitev za izvajanje teh javnih služb. 
 
V priloženem dokumentu vam posredujemo predloge dopolnitev sprememb NPVO v obliki »sledi 
spremembam«, ki so utemeljeni z ugotovitvami stanja glede ureditve in izvajanja javne službe urejanje 
in čiščenje javnih površin, predvsem z vidika upravljanja javnih zelenih površin in mestnih dreves, s 
katerimi smo vas pred časom že seznanili.1. Dobro upravljanje in oskrbovanje javnih in drugih zelenih 
površin in mestnih dreves, v okviru občinske javne službe varstva okolja urejanje in čiščenje javnih 
površin ima zelo velik pomen za doseganje okoljskih ciljev na področju blaženja podnebnih sprememb 
in prilagajanja nanje ter za zagotavljanje javnega zdravja in zdravega življenjskega okolja v mestih in 
naseljih. Zato novo poglavje o javnih službah varstva okolja v spremembah NPVO te javne službe, ki je 
sicer tako normativno kot sistemsko pomanjkljivo urejena, ne sme spregledati in mora določiti dobre 
usmeritve za izboljšanje stanja na tem področju. 
 
Z veseljem se odzovemo tudi na vaše povabilo na sestanek, kjer vam lahko bolj poglobljeno 
predstavimo razloge za podane predloge. 
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1 Analiza pravnega stanja urejanja zelenih površin in ravnanja z drevesi v naseljih ter druge analitične podalge so s povzetkom ugotovitev 
objavljene na spletni strain Mreže za prostor https://www.mrezaprostor.si/gradiva/zakljucki/za-zdravo-prihodnost-potrebujemo-urejene-
zelene-povrsine-in-zdrava-drevesa/.  


