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Zadevaz Vpra5anja in pobude- Svetnik Zeleni Slovenije mag. Toma7, Ognn. - Posek Jakopitevega
drevoreda v Tivoliju

SpoStovani!

Na podlagi prejetega dopisa z dne 18.3.2013, mag. TomaLa Ogrina, Zeleni Slovenije, posredujemo
odgovor Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.

V skladu z 97.81. Poslovnika MOL zastavljam g.Zupanu naslednje svetni5ko vpra5anje in dajem
svetni5ko pobudo ter prosim za pisni odgovor.

Vpra5anje: Na spletnih straneh MOL je bila4,3.2013 objavljena naslednja vest:
>>Mestna obdina Ljubljana je na podlagi kulturnovarstvenega soglasja Zavoda za varstvo kulturne
dedi5dine Slovenije, Strokovnega mnenja Zavoda RS za varstvo narave ter Ekspertnega mnenja Tise
d.o.o. zadela odstranjevati drevesa v Jakopidevem drevoredu v parku Tivoli.<
Prosim za kopije kulturnovarstvenega soglasja Zavoda za varstvo kulturne dedi5dine Slovenije,
Strokovno mnenje Zavoda RS za varsfvo narave in Ekspertnega mnenja Tise d.o.o.
Spra5ujem,
- zakaj nadrtovanega poseka nista obravnavala Odbor MS za varstvo okolja in Odbor MS za kulturo
in raziskovalno dejavnost? Med drugim ugotavljam, da ljubljandanom ni vseeno, kakini posegi v
velika drevesa se izvajajo in, da so o tem obveSdeni, ko je posek Le tik pred izvr5bo. Ljubljandani
tako niti prek organov MS ne morejo sodelovati z mnenji o teh posegih v drevesno dedi5dino.
- kdo je odobril posek?

- na sejah MS obravnavamo tudi dolodene zadeve s podrodja kulturne dedi5dine. Zakaj tega posega ni
predhodno obravnaval Mestni svet?

- zakaj se ponavlja primer poseka na Gradu, ki tudi ni bil ustrezno obravnavan pred izvr5itvijo.

Pobuda:
- Dajem pobudo, da Stirje kostanji, ki 5e niso posekani in na koncu drevoreda rasla drevesa (visoki
platani in drugd) ostanejo neposekani. V ambientu kakrien je, s kopico drugih dreves, tako visokih
kot manj5ih, ohranitev omenjenih visokih dreves ne bo kazila ambienta kljub nasaditvi novih,
manj5ih dreves (ki morajo biti vsaj 10 letna, de ne starej5a).

- Dajem tudi pobudo, da vedje posege v drevesno dedi5dino Ljubljane obravnavata oba zgoruj
omenjena odbora. V primeru, da drevesa niso v kulturni dedi5dini pa vsaj Odbor za varstvo okolja,
saj drevesa sluZijo predvsem zdravemu okolju prebivalcev in manj kot urbanistidni element.

Odgovor:
Na podlagi ekspertnega mnenja TISE d.o.o., soglasja ZVKDS, strokovnega mnenja ZRS\rN Gi jih
prilagamo v prilogi) ter sklepa kolegija pri prof. KoZelju je MU MOL narodila posek dreves v
Jakopidevem drevoredu.



Y zadnjlh letih so padla Ze tri drevesa in na sredo povzrodila le materialno Skodo. Ob izvedbi
prenove parkiri5da ob Jakopidevem drevoredu se je ob tem pojavila moZnost, da se z razliritvijo
zelenice zagotovi bolj5e rastne pogoje drevesom v Jakopidevem drevoreduvzdolL,parkiri5da, s tern
pa se je pokazalo kot smiselno, da se zamenjajo vsa stara, po5kodovana ali oboleli drevesa divjega
kostanja. Obstojeda drevesa so rastla v majhnih otokih zelenic in ob izkopu je bilo ugotovljeno, da
korenin na stran parkiri5da skoraj ni bilo. Nekatera drevesa so bila potencialno nevarna, v dasu
gradnje parkiri5da se je eno tudi zruSilo. Zeleli smo zagotoviti varnost, na podlagi analize stanja, da
so drevesa v slabem stanju, pa zagotoviti tudi boljse pogoje novim drevesom.

Tudi sami se zavzemamo za ohranitev dreves, posebno velikih v najvedji moZni meri, hkrati pa smo
dolZni poskrbeti za varnost ljudi in premoZenja.

Do ideje za ohranitev Stirih kostanjev (zaradi lesne sove) smo pri5li tudi sami in se o moZnostih Ze
dogovarjamo. Omenjena Stiri drevesa pa bo potrebno zaradi varnosti vsako leto pregledovati, kro5nje
razbremeniti, posamezne veje mogode celo povezovati. Problematidno je lahko ravno drevo z
duplino, kjer gnezdi lesna sova, saj je zaradi po5kodbe moZen odlom vedje veje nad duplino, ki pa ga
rezativ dasu gnezdenja sove, ne smemo.

Platane in mlajSi kostanji niso bili predvideni za odstranitev in jih ne bomo odstranili.

Prijazen pozdrav.

Irena Razpotnik
Sekretarka - Vodja oddelkafu^-ry

Vroditi:
- Naslovniku
- arhiv
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