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ZADEVA: Odgovor na svetniSko vpraSanje - mag. Toma7, Ogrin, Zeleni Slovenije

ZYEZA: Svetni5ko vpra5anje 3t.03200-7/2014-l z dne 12.05.2014

SpoStovani,

Vezano na vpra5anji svetnika mag. TomaZa Ogrina 3t. 03200-7/2014-1 z dne 12.05.2074 o odstranitvi
dreves pri prenovi kopaliSda Kolezija, podajamo naslednji odgovor:

V okviru izbrane natedajne re5itve zaprojekt novega kopali5da Kolezija, je v okviru izgradnje kopali5da
predvidena tudi izgradnja podzemne garaLe (pozicija podzemne garaLe je razvidna iz priloge). Projekt je
zasnovan tako, da se vsa obstojeda drevesa, ki niso neposredno nad bodgdo garaLo ter niso v obmodju
podzemnih infrastrukturnih vodov, ohranijo. Na vzhodnem in juZnem delu ureditve se zaradi tega podre le
nekaj dreves, po kondani gradnji pa se zasadijo Stevilna nova.

Na zahodnem robu obmodja se zaradi pozicije podzemne garaLe odstrani vedina dreves. Pri odstranjenih
drevesih gre vedinoma za >>divje zasajena<< drevesa, ki so rasla drug ob drugem, medtem ko je z novo
zasaditvij o predvidena enakomerno razporej ena zasaditev.

Iz priloge, ki vam jo posredujemo, je razviden obseg posega in sicer so:
- sivo oznadena drevesa, ki se odstranijo ( 66 dreves, od tega ima 18 dreves enak ali manj5i premer kot 20

cm),
- zeleno so oznadena dreves4 ki se ohranjajo (52 dreves ),
- po5evno zeleno Srafirana drevesa se na novo posadijo (28 dreves vrste: platana, tulipanovec,

gabrovolistni javor, navadni cigarar ).

Poleg zasaditve dreves je predvidena 5e zasaditev: 15 grmovnic >>navadnega gabra< kot Ziva meja, 100
grmovnih sadik >sleda< in 80 vzpenjalk - >br5ljanov<.

Nova zunanja in krajinska ureditev kopali5da spo5tuje in se podreja obstojedi ozelenitvi, kar pomeni, da bo
kopali5de Kolezija tudi po kondani prenovi ostala zelena drevesna oazav tem delu mesta.

Lep pozdrav

Pripravila:
Majda Gostiniar, viija svetovalka

Sekretarka - vodja sluZbe
Meta Gabron

Darja Lesjgkr*^s"+



Poslano/ vroditi:
- naslovniku
- arhiv MOL

Priloge:
- Grafidna priloga
- Fotografije s terena na dan 14.05.2014
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