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NASLOV:

Osnutek Od,loka o dopolnitvi Odloka o razgtasitvi Tivotija,
Roznika in Sisenskega hriba za naravno znam€nitost

POROcEVAIKII

Naielnica Oddelka za varstvo okolja
Alenlu Loose, univ. dipl. ini. met.
ViSja svetoyalka I na Oddelku za yarstvo okolja
Marjana Jankovii, univ. dipl. biol.

PR]STOJNO DELO!'}lIO

TELO:

Odbor za yarstvo okolia

PRXDLOG SKLEPA:
Mestni svet Mestne obaitre Iiiubljana sprejm€ osnutek Odloka o dopolnitvi Odloka
razglasitvi Tivolija, Roinika in Sisenskega hriba za nanvno znamenitost.

ZUPAN
Mestne obiine Ljubljana

Zoran JANKOVIC
Priloge:
- osnutek odloka z obrazlozitvijo
- strokovro mnenje Zavoda RS za varstvo narave,
St. 3-II-279|2-O-l l/AP, VJ z dne 5. ,1. 201 1
- osnovni odlok (prva stran in dleni,
ki se nanasajo na dopolnitev odloka)

OSNUTEK
Na podlagi 49., 53., 71. in 88. dlena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, 5t. 96/04 uradno preaisdeno besedilo, 61/06 - ZDtu-1 , 32/08 odl. US in 8/10 - ZSKZ-B) in 27. 6tena
Statula Mestne obaine Ljubljana (Uradni li6t RS, 5t. 66/07 - uradno predia6eno besedito) je
Mestni svet Mestne ob6ine Ljubljana na ... seji dne ....... spreje

-

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o razglasitvi Tivolija, RoZnika in Si5enskega hriba za naravno
znamenitost

1.

6len

V Odloku o razglasitvi Tivolija, Ro:nika in Siienskega hriba za na.avno znamenitost (Uradni
list SRS, St. 21/84 in 47187 in Uradnl list RS 5t, 96/09 - obvezna razlaga in 3/10 - popr.
obvezne razlage) se za 7. dlenom doda nov 7.a dlen, ki se glasi:

)7.a

6 en

Zaradi varstva in namena razglasitve krajinskega parka Tivoti, Roznik jn S ienski hrib kot ie
opredeljeno v 2,6. in 7. dlenu tega odloka, izvajanja varstvenjh in razvoinih usmeritev v
krajinskem parku, dostopnosti in uzivanja lastnosti krajinskega parka a i obnovitve naravnih
vrednot v krajinskern parku, se lahko lastninska ali druga stvarna pravica na zemljiidih
znotraj obmodja krajinskega parka odvzame.(.

2.

dlen.

Ta odlok zadne veljati naslednji dan po objavi v Ufadnem tistu Repubtike SlovenUe.
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Zupan
lvlestne obdine Ljubljana

Zoran Jankovi6

OBRAZLOZITEV

osnulka Odloka o dopolnitvi Odloka o razglasitvi TivotUa, RoZnika in Siaenskega hriba
za naravno znamenitost
PRAVNA PODLAGA
Pfavna podlaga za sprejem odloka je 49., 53. in 7'1. dlen Zakona o ohranjanju narave (Uradni
list RS, 5t 96/04 - uradno preaiS6eno besedilo,61106 -ZDtu -1,32108- odl. US in 8/10 _
ZSKZ-B). 49. dlen Zakona o ohranjanju narave med drugim doloda, da se v aktu o
razglasitvi zavafovanega obmodja dolodijo pravlla ravnanja oziroma varstveni rezim. b3. 6len
Zakona o ohranjanju narave doloda vsebino akta o ustanovitvi zavafovanega obmoaja, pri
demer se sklicuje na vsebine iz drugega odstavka 49. dlena in opredeljuje vrate zavarovanih
obmoaij, 71. 6len pa podrobneje definira krajinski park. pravna podlaga za razlasiitev v javno
korist ohranjanja narave je 88. dlen Zakona o ohranjanju narave, ki dolo6a, da se lastninska
ali druga stvarna pravica na neprer.idninah lahko odvzame v javno korist, kadar je to
potrebno zaradi varstva naravnih vrednot ali doseganja namena ustanovitve zavafovanega
obmo6ja. Drugi odstavek 88. alena zakona doloaa, da mora bitita moznost doloaena v aktu o
zavarovanlu.
RAZLOGI IN CILJI ZA DOPOLNITEV ODLOKA

Razlog za sprejem odloka je drugi odstavek 88. dlena zakona, ki doloda da mora biti
moznost odvzema lastninske ali druge pravice na nepremidninah v javno korist dolodena v
aktu o zavarovanju. V Odloku o razglasltvi Tivolija, RoZnika in Sisenskega hriba za naravno
znarnenitost (Uradni list SRS, 5t. 2'll84 iti 47 t87 it.l Ljradn list RS, St. 96/09 _ obvezna
rczla'a in 3110 - popr. obvezne fazlage - v nadaljevanju odlok) mo:nost raziastitve v iavno
korist ni oredoisana.
Razlog in cilj dopolnitve odloka, z ukrepom razlastitve, je v primeru moZnega lzvajanja
nedopustnih posegov, ki bi ogrozile astnosti parka, zarcdi katerih jebit park razgtaien, zastl
se to nanaia na nedopustne posege in dejavnosti v gozdnem pfostoru neupostevanje
varstvenih re:imov, unidevanje in izgubo habitatov Zivalskih in ras inskih vrst, ki imajo
pornembno ekolosko funkcijo sredl urbanega okolja, odpiranje novih poti, cest in podobno in
le teh ni mogode preprediti z obstoje6imi pravnimi sredstvi.
Ukrep razlastitve se uporabi kadar je potrebno zavarovati javno korist ohranjanja narave
zavarovanega obmoaja pred interesi astnika, zaradi omejevanja moZnosti dostopa in
uzivanja zavarovanega obmodja javnosti s strani astnika, zaradi izvajanla varstvenih in
fazvojnih usmerltev zavafovanega obmodja s stfani upravljavca parka, ki so v nasprotju z
nteresi lastnika.

Z navedenimi razlogi in cilji je soglasal tudi Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana v

Strokovnem mnenju s strokovnim pred ogom v zvezi z dopo nitvijo Odloka o razglasitvi
Tivolija, Ro:nika in Sisenskega hrlba za naravno znamenitost at.3-11279/2-11lAP,VJ z dne
5.4.2011, v katererf je navedel da bo predlagana dopolnitev odloka zagotovila vedjo
udinkovitost izvajanja odloka, kar bo dodatno pripomoglo k uresniaevanju zagotavljanja
javnega interesa ohranjanja narave na zavarovanem obmodju
OCENA STANJA
Obmodje zavarovanega krajinskega parka Tivol, Roznik in Siienski hrib je bilo zavarovano
2e lela 1984 z namenom, da se ohrani zelena oaza v srediSdu mesta in naravne vrednote. ki
se nahajajo v parku. Park dnevno obiskuje velika mnozica mesdanov. lz Studile )Ocena

obremenjenosti in zmogljjvostl gozdnega dela krajinskega parka Tivoli, Roznrk In Srsenskl
hrib( (ZRC SAZU lnStitut Antona Melika, september 2010) je razvidno, da obmoaje
krajjnskega parka na leto obiide 1.750.000 mesdanov. Oceno so pripravii strokovnjaki
instituta na podlagj Stetja obiskovalcev parka na vstopnih toikah in na lokacijah, ki so zelo
obiskane. lzvedli pa so tudi ankete obiskovalcev. Rezultati anket kazelo, da mesdanom park
ve iko pomeni. Anket rane osebe so kot najpogostej6i vzrok za obisk parka omenjali stik z
naravo Sele nato moznost fizidne aktlvnosti ln psihidno sprostilev. l\,4eSdani so :e ve6krat
izrazili nujnost ohranjanja obmodja pafta skozi razliane medije. Zato je ukrep razlastitve
nujen instrument za prepreditev uveljavljanja lnteresov posameznih astnikov, k niso v skladu
z javnim lnteresom.
POGLAVITNA RESITEV AKTA

Poglavitna resitev akta je vzpostavitev pravne podlage za odvzem lastninske ali druge
stvarne pfavlce na zem jid6ih znokaj krajlnskega parka zaradi varstva in namena razglasitve
kfajinskega parka kot je opredeljeno v 2., 6. in 7. 6lenu odloka, izvaianja varstvenih in
razvojnih usmeritev v krajinskem parku, dostopnosti in uzivanja lastnosti krajinskega parka
ali obnovitve naravnih vrednot v krajinskem parku.
OCENA FINANENIH POSLEOIC ODLOKA

odlok nima neposrednlh iinandnih posledic za proradun l\restne obaine Ljubljana. ee bo pfi
izvajanju odloka potrebno odvzeti lastninsko ali drugo stvarno pravico zaradi zagotavljanja
javnega interesa ohranjanja narave na zavarovanem obmodju pa bo v proraaunu IVIOL
potrebno zagotovit sredstva za zagotovtev druge nepremldnine zunaj zavarovanega
obmodja all

za p adilo odSkodnine astniku.
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