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Zadeva: pobuda za ureditev financiranja Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani
Spoštovani,
Botanični vrt UNIVERZE v Ljubljani že 211 let uspešno deluje na področju varovanja,
raziskovanja in predstavitve rastlinja. Je naša najstarejša kulturno – izobraževalna in
pedagoška ustanova ter kulturni spomenik državnega pomena in sodi med
najpomembnejše botanične vrtove na svetu. Kljub temu se je zaradi neurejenega
financiranja in kadrovske podhranjenosti znašel na robu preživetja.
V nasprotju z ostalimi univerzitetnimi botaničnimi vrtovi po Evropi, ki so v celoti
financirani s strani države, mora naš Botanični vrt dve tretjini finančnih sredstev
pridobiti na trgu. V času epidemije covida-19, ko je bil trg izgubljen, financiranje s
strani javnih financerjev pa je ostalo neurejeno, je zagotavljanje ustreznih standardov
in nadaljnjega razvoja Botaničnega vrta postalo nemogoče.
Težave so se sicer začele že pred 47 leti, ko je v Botanični vrt zarezala železnica.
Zaradi novega biološkega središča (NIB) je Botanični vrt izgubil tako nadomestno
lokacijo (20 ha odkupljene zemlje nasproti živalskega vrta) kot objekte na tej lokaciji,
med drugim rastlinjak sredozemskih rastlin (ki so ga leta 2004 dokončali z lastnimi
sredstvi). Sedaj pa mu grozi že nov poseg vanj, razširitev enotirne dolenjske proge v
dvotirno.
Botanični vrt torej nujno potrebuje urejeno sistemsko financiranje delovanja in
sredstva za nujne investicije, med katere sodi tudi nov rastlinjak za sredozemske
rastline, ki so začasno preseljene v rastlinjake Marjetica Koper. Načrti zanj so že
izdelani, a je bila zaradi prenizke finančne podpore s strani domačih sofinancerjev
kandidatura na različnih evropskih razpisih neuspešna. Vodstvo Botaničnega vrta
zato predlaga, da bi se projekt rastlinjaka uvrstil v Načrt za okrevanje in odpornost.

Z ozirom na situacijo predlagam, da v okviru Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in
šport organiziramo posvet na temo financiranja Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani,
kamor bi povabili vse relevantne deležnike ter skupaj poiskali ustrezne rešitve za
ohranitev in razvoj Botaničnega vrta.
Na sejo bi povabili:
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 Ministrstvo za kulturo
 Ministrstvo za okolje in prostor
 Ministrstvo za gospodarstvo
 Ministrstvo za kmetijstvo
 Mestno občino Ljubljana

S spoštovanjem,
Janoš Kern
državni svetnik

