
OBMOCNA ENOTA UUBUANA

ZAvoD RIPUBUKE SrovENUr
ZA VARSWO NARAVE

Cankarjeva cesta 1o

f a124 45 35a
E zrsvn.oeli@zrsvn.si

lOOO Ljubljana
F 0124 45 368

Stevilka: 3-l l-279 l2-O- 1 1 I AP,V -
Datum: 05.04.201 1

,\ri'-Sl'liA ClllciNA LIUBLJANA

IViESThJA !.-IPRAVA

Mestna obdina Ljubljana
Oddelek za varstvo okolja
Zarnikova 3

1000 Ljubljana

Zadeva. Strokovno mnenje s strokovnim predlogom v zvezi z dopolnitvijo Odloka o
razglasitvi Tivolija, Roinika in Si5enskega hriba za naravno znamenitost
(Uradni list SRS 5t. 21184 in 47187 in Uradni list RS 5t. 96/09 in popr. obvezne
razlage 3/{ 0)

Z viogo 5t. 356-612011-2, z dne 31 .03.201 1, prejeto dne 31 .03.201 'l , ste zaprosili naslovni
zavod za pripravo strokovnega predloga za dopolnitev Odloka o razglasitvi Tivolija, RoZnika in
SiSenskega hriba za naravno znamenitost (Uradni list SRS 5t. 2'1l84 in 47187 in Uradni list RS
5t. 96/09 in popr. obvezne razlage 3/10), ki bo omogodala razlastitev v interesu ohranjanja
narave skladno z 88. dlenom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, St. 96/04 - ZON-
UPB2 in 61106 - Zdru-1: v nadaljevanju: ZON).

Razlogi in cilji dopolnitev za dopolnitev odloka:

Razlog za sprejem odloka je drugi odstavek 88. 6lena 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 razglasitvi Tivolija, RoZnika in Sisenskeg a hiba za naravno
znamenitost (Uradni list SRS, 5t. 21184 in 47187 in Uradni list RS, 5t. 96/09 - obvezna razlaga
in 3/10 - popr. obvezne razlage) moznost razlastitve v javno korist ni predpisana.

Razlog in cilj dopolnitve odloka, z ukrepom razlastitve. je v primeru mo2nega izv anja
nedopustnih posegov, ki bi ogrozile lastnosti parka, zaradi katerih je bil park razgla5en, zlasti se
to nanasa na nedopustne posege in dejavnosti v gozdnem prostoru, neupostevanje varstvenih
reZimov, unidevanje in izgubo habitatov Zivalskih in rastlinskih vrst, ki imajo pomembno
ekolo5ko funkcijo sredi urbanega okolja, odpiranje novih poti, cest in podobno in le teh ni
mogo6e prepre6iti z obstoje6imi pravnimi sredstvi.

Ukrep razlastitve se uporabi kadar je potrebno zavarovati javno korist ohranjanja narave
zavarovanega obmodja pred interesi lastnika, zaradi omejevanja moznosti dostopa in u2ivanja
zavarovanega obmodja javnosti s strani lastnika, zaradi izvalanja varstvenih in razvojnih
usmeritev zavarovanega obmodja s strani upravljavca parka, ki so v nasprotju z interesi
lastnika.
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Zato predlagamo 7a dlen z naslednjo vsebino:

>Zaradi varstva in namena razglasitve krajinskega parka Tivoli, RoZnik in Si5enski hrib kot je
opredeljeno v 2,6, in 7 dlenu tega odloka, izvajanja varstvenih in razvojnih usmeritev v
krajinskem parku, dostopnosti in uZivanja lastnosti krajinskega parka ali obnovitve naravnih
vrednot v krajinskem parku, se lahko lastninska ali druga stvarna pravica na zemljiSdih znotraj
obmodja krajinskega parka odvzame.<

Predmetna pobuda stranke Mestna obdina Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, v zvezi z
dopolnitvijo Odloka o razglasitvi Tivolija, Ro2nika in Si5enskega hriba za naravno znamenitost
(Uradni list SRS 5t. 21l84 in 47187 in Uradni list RS 5t. 96/09 in popr. obvezne razlage 3/10) je
usklajena z varstvenimi reZimi in usklajena s temeljnimi zahtevami izvajanla varstvenih in
razvojnih usmeritev v krajinskem parku ter javnim interesom ohranjanja narave.

Predlagana dopolnitev odloka bo prispevala k 5e vedji udinkovitosti njegovega izvajanja ter
dodatno pripomogla tudi k uresnidevanju zagotavljanja javnega interesa ohranjanja narave na
zavarovanem obmodju, zato menimo, da je z naravovarstvenega vidika v celoti sprejemljiva.

Pripravil:

AleS PoDBREZNTx, univ. dipl. biol.
Naravovarstveni svetovalec

Vodja OE Ljubljana:

Vesna JURAN, univ. dipl. biol.
Visoka naravovarstvena svetnica
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V vednost:

- arhiv, tu;

Na podlaqi dolodil 16. odstavka 117. 6lena Zakona o ohranianiu narave (Uradni list RS. 5t.

izdaia naslovni zavod v zvezi s predloqom dopolnitve odloka:
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