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mag.Tomaž Ogrin 

mestni svetnik 

Zeleni Slovenije 

 

Ljubljana, 18.03.2013 

 

Mestna občina Ljubljana, Mestni svet 

 

Vprašanje in pobuda za 24.sejo MS, točka 2 

 

V skladu z 97.čl. Poslovnika MOL zastavljam g.županu naslednje svetniško 

vprašanje in dajem svetniško pobudo ter prosim za pisni  odgovor. 

 

Zadeva: Posek Jakopičevega drevoreda v Tivoliju  

 

Vprašanje: Na spletnih straneh MOL je bila 4.3.2013 objavljena naslednja 

vest: 

»Mestna občina Ljubljana je na podlagi kulturnovarstvenega soglasja Zavoda 

za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Strokovnega mnenja Zavoda RS za 

varstvo narave ter Ekspertnega mnenja Tise d.o.o. začela odstranjevati drevesa 

v Jakopičevem drevoredu v parku Tivoli.« 

 

Prosim za kopije kulturnovarstvenega soglasja Zavoda za varstvo kulturne 

dediščine Slovenije, Strokovno mnenje Zavoda RS za varstvo narave in 

Ekspertnega mnenja Tise d.o.o. 

 

Sprašujem,  

- zakaj načrtovanega poseka nista obravnavala Odbor MS za varstvo 

okolja in Odbor MS za kulturo in raziskovalno dejavnost? Med drugim 

ugotavljam, da ljubljančanom ni vseeno, kakšni posegi v velika drevesa 

se izvajajo in, da so o tem obveščeni, ko je posek že tik pred izvršbo. 

Ljubljančani tako niti prek organov MS ne morejo sodelovati z mnenji o 

teh posegih v drevesno dediščino.  

- kdo je odobril posek?  

- na sejah MS obravnavamo tudi določene zadeve s področja kulturne 

dediščine. Zakaj tega posega ni predhodno obravnaval Mestni svet? 

- zakaj se ponavlja primer poseka na Gradu, ki tudi ni bil ustrezno 

obravnavan pred izvršitvijo.  

 

Pobuda:  

- Dajem pobudo, da štirje kostanji, ki še niso posekani in na koncu 

drevoreda rasla drevesa (visoki platani in druga) ostanejo neposekani. V 

ambientu kakršen je, s kopico drugih dreves, tako visokih kot manjših, 

ohranitev omenjenih visokih dreves ne bo kazila ambienta kljub 

nasaditvi novih, manjših dreves (ki morajo biti vsaj 10 letna, če ne 

starejša).  

- Dajem tudi pobudo, da večje posege v drevesno dediščino Ljubljane 

obravnavata oba zgoraj omenjena odbora. V primeru, da drevesa niso v 

kulturni dediščini pa vsaj Odbor za varstvo okolja, saj drevesa služijo 
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predvsem zdravemu okolju prebivalcev in manj kot urbanistični 

element.  


