sporočilo za medije

Nova drevesa za še bolj zeleno Ljubljano
Ljubljana, 9. april 2015 – Ljubljana je nosilka prestižnega naziva Zelena prestolnica
Evrope 2016. Da bo naše mesto še lepše in bolj zeleno, bomo člani »velike mestne
družine« v letošnjem in prihodnjem letu na območjih, ki jih je najbolj prizadel lanski
žled, zasadili 12.089 novih dreves. Vsak član velike mestne družine bo tako zasadil svoje
drevo.
Februarja lani je bila Ljubljana okovana v žled, ki je močno poškodoval gozdove v našem
mestu. Z dolgotrajno sanacijo smo začeli takoj po naravni nesreči, ker pa so zaradi žledu
nastale večje gole površine oziroma vrzeli, je nujno potrebna njihova obnova. Zato smo se
odločili, da bomo v okviru tradicionalne spomladanske akcije čiščenja okolja Za lepšo
Ljubljano in prejetega naziva Zelena prestolnica Evrope 2016 organizirali tudi akcije
sajenja novih dreves, s katerimi želimo pogozditi najbolj prizadete predele ljubljanskih
gozdov, hkrati pa bomo drevesa zasajali tudi na mestnih drevoredih in drugih javnih
površinah.
Akcije so načrtovane v letošnjem in prihodnjem letu. Prva bo v soboto, 11. aprila 2015, ko
bomo med 9. in 13. uro sadili drevesa na Šišenskem hribu, Golovcu in v Zajčji dobravi.
Ta dan načrtujemo posaditev 4.050 sadik gozdnega drevja, predvsem bukve, divje češnje,
gorskega javorja, hrasta, smreke in oreha. Akcije se bomo udeležili sodelavci Mestne uprave
Mestne občine Ljubljana in javnih podjetij ter zavodov, ki delujejo pod okriljem MOL.
Pridružili sem nam bodo tudi nekateri ljubljanski osnovnošolci in otroci iz vrtcev s
spremljevalci ter krajani, strokovno pomoč pa nam bodo nudili revirni gozdarji iz Zavoda za
gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana.
Akcije sajenja dreves, s katerimi bomo poskrbeli, da bodo tudi prihodnji rodovi uživali v
sprehodih po mestnem gozdu, so le del številnih aktivnosti Mestne občine Ljubljana za lepo,
čisto, urejeno in zeleno Ljubljano, v kateri želimo zagotavljati kakovostno in trajnostno
naravnano življenje vseh generacij naših meščank in meščanov.
Vabljeni, da se nam tudi vi ob 9. uri pridružite na enem od zbirnih mest, in sicer:




za Šišenski hrib pri gradu Tivoli;
za Zajčjo dobravo pri gostišču v Zajčji dobravi;
za Golovec pri Hoferju na Dolenjski 240 D.

Skupaj se bomo nato odpravili do lokacij, kjer bomo posadili drevesa.
Za dodatne informacije lahko pokličete Sanio Huskić Hočevar na številko 040 504 604.

