Ljubljana, 18. julij 2019
mag. Dejan Židan
Predsednik Državnega zbora RS
ZADEVA: Pisno poslansko vprašanje

V skladu z 240. in 248. členom Poslovnika Državnega zbora vam
posredujem pisno poslansko vprašanje v zvezi s prekomerno sečnjo dreves
v urbanih središčih, ki ga naslavljam na ministra za okolje in prostor
Simona Zajca.
S spoštovanjem!

Zmago Jelinčič Plemeniti,
vodja

V prilogi:
- pisno poslansko vprašanje
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VSEBINA PISNEGA POSLANSKEGA VPRAŠANJA
V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke sprašujem
ministra za okolje in prostor Simona Zajca, da mi odgovori na naslednja
vprašanja:
V Republiki Sloveniji poznamo zeleni sistem, ki je načrtovan sistem
varstva in razvoja zelenih površin v poselitvenih območjih ter drugih zeleni
in ustvarjenih struktur v prostoru, ki se nanje navezujejo.
Zeleni sistem je namenjen zagotavljanju kakovostnega življenjskega okolja
ter uresničevanju socialnih, okoljskih, ekoloških, podnebnih, gospodarskih,
kulturnih, strukturnih in oblikovnih funkcij. Zeleni sistem med drugim
zajema tudi posamezna drevesa ob objektih družbene in gospodarske javne
infrastrukture ter ob stavbah.
Iz zgodovine nam je poznan primer, da so po zmagi revolucionarji sredi
Stare Ljubljane zverinsko uničili vrt, na katerem je rastlo več stotine let
starih ˝kapitalcev˝, kot so javorji, kostanji, lipe, itn. Takratni ˝novi razred˝,
je motila čudovita narava in površine, namenjene stanovalcem.
Poleg uničenja zgoraj omenjenega vrta, se je sistematično uničevalo več sto
let stara drevesa t.i. ˝kapitalcev˝, ki so stala samostojno po širšem delu
Ljubljane in drugih mesti v Sloveniji. Lahko bi zapisal, da so bila več sto
ker stara drevesa del slovenske nacionalne (samo)zavesti. Takšna ravnanja
so nedopustna, saj so kontradiktorna uzakonjenemu zelenemu sistemu.
• Glede na to, da restitutio in integrum ni mogoča, me zanima, kako bo
naslovni minister zagotovil spoštovanje Zakona o urejanju prostora
in poskrbel, da bo uzakonjeni t.i. zeleni sistem postal resničnost?
• Zanima me, kakšne ukrepe bo pristojni minister sprejel, da bodo
inšpekcijske službe poznale namen zelenega sistema, ter v tej smeri
zakonito ukrepale (ravnale v upravnem postopku)?
K zgoraj izpostavljeni tematiki, naj minister poda odgovore onkraj
postavljenih vprašanj v kolikor vprašanja ne zaobjemajo celotne
problematike.
Zmago Jelinčič Plemeniti,
vodja

