
PREDLOG 

 
MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
                 Ž U P A N 
 
Mestni trg 1, p.p. 25, 1001  Ljubljana 

 306 10-10 ,   306-12-14 
 
 

 
Številka: 356- 48/2009 -1 
Datum: 23. 10. 2009 
 
 
 
 
MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
M E S T N I   S V E T 
 
 
 
ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA 

SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
PRIPRAVIL: Mestna uprava Mestne občine Ljubljana, Oddelek za 

varstvo okolja 
 
NASLOV: Predlog Obvezne razlage Odloka o razglasitvi 

Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba za naravno 
znamenitost (Uradni list SRS, št. 21/84 in 47/87) 

 
POROČEVALKI: Alenka Loose, univ. dipl. inž. met., načelnica Oddelka 

za varstvo okolja 
Marjana Jankovič, univ. dipl. biol., višja svetovalka na 
Oddelku za varstvo okolja 

 
PRISTOJNO DELOVNO       Odbor za varstvo okolja 
TELO: 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Obvezne razlage Odloka 
o razglasitvi Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba za naravno znamenitost  
(Uradni list SRS, št. 21/84 in 47/87) 
 
 
 
  

Ž U P A N 
Mestne občine Ljubljana 

Zoran JANKOVIĆ 
 

 
 
 
Priloga: 
- predlog obvezne razlage z obrazložitvijo 

1 



PREDLOG 

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – 
uradno prečiščeno besedilo) in 122. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet 
Mestne občine Ljubljana na ___ seji  _____ sprejel naslednjo 
 
 
 
 

OBVEZNO RAZLAGO 
 
 
 

I. 
 

V Odloku o razglasitvi Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba za naravno znamenitost 
(Uradni list SRS, št. 21/84 in 47/87) je s 6. točko prvega odstavka 6. člena v krajinskem 
parku prepovedano uničevati ali poškodovati drevje ali grmovje, kar je razumeti tako, 
da je prepovedano vsako dejanje, ki je posledica vandalizma, ter da  lastniki gozdnih 
zemljišč v krajinskem parku gospodarijo z gozdom v skladu z veljavnim 
gozdnogospodarskim načrtom, kar pomeni, da je možna tudi sečnja dreves v skladu z 
odločbo, ki jo v upravnem postopku izda Zavod za gozdove Slovenije. 
 
 

II. 
 

Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka: 356- 48/2009 -1 
Ljubljana, dne  
 
 
 
 
 Župan 
 Mestne občine Ljubljana 
 Zoran Janković 
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OBRAZLOŽITEV 
predloga Obvezne razlage Odloka o razglasitvi Tivolija, Rožnika in Šišenskega  
hriba za naravno znamenitost (Uradni list SRS, št. 21/84 in 47/87) 
 

 
Obvezna razlaga določbe 6. točke prvega odstavka 6. člena (Uradni list SRS, št. 21/84 
in 47/87; v nadaljevanju: odlok) je predlagana zaradi pritožb lastnikov gozdnih zemljišč 
v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, da pristojni Zavod za varstvo narave 
navedeno določilo, ki v krajinskem parku prepoveduje uničevati in poškodovati drevje 
in grmovje, tolmači tako, da je prepovedana sečnja dreves. Nasprotno  pa Zavod za 
gozdove Slovenije na podlagi sprejetega gozdnogospodarskega načrta lastnikom 
gozdnih zemljišč izdaja odločbe za sečnjo dreves. Tako prihaja do konfliktnih situacij, ki 
narekujejo obvezno razlago navedenega določila. 
 
Ob sprejemu odloka ni bilo mišljeno, da se lastnikom gozdnih zemljišč prepove sečnja 
dreves, temveč da se prepreči uničevanje dreves in grmovja s strani obiskovalcev 
parka. Tolmačenje pristojne organizacije ohranjanja narave zato  ni pravilno. 
 
Glede na navedeno je določilo 6. točke prvega odstavka 6. člena odloka treba razumeti 
tako, da je v krajinskem parku prepovedano vsako dejanje, ki bi bilo posledica 
vandalizma, lastniki gozdnih zemljišč pa gospodarijo z gozdom v skladu z veljavnim 
gozdnogospodarskim načrtom, kar pomeni, da je v krajinskem parku možna tudi sečnja 
dreves v skladu z odločbo, ki jo v upravnem postopku izda Zavod za gozdove 
Slovenije. 
 
 
 
 
Pripravila 
Marjana Jankovič, univ. dipl. biol. 
 
 
 

                      Načelnica 
Alenka Loose, univ. dipl. inž. met.. 

 
 
Priloga: 

- besedilo 6. člena odloka 
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Besedilo 6. člena Odloka o razglasitvi Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba za 
naravno znamenitost (Uradni list SRS, št. 21/84 in 47/87) 
 
 
 
                                                               6. člen 
 

A. Za krajinski park velja varstveni režim, ki določa prepovedi izvajanja in razvoja 
tistih dejavnosti, ki negativno vplivajo na ekologijo krajine in njeno podobo ter 
na tiste privlačnosti, ki so pogoj za razvoj rekreacije  in ki omejujejo 
razporejanje , velikost  in gostoto obstoja in razvoja objektov in naprav, 
potrebnih za razvijanje rekreacije – usklajevati jih je treba z razpoložljivimi 
naravnimi možnostmi ter z načeli oblikovanja naravne in kulturne dediščine.  
 

      Prepovedano je: 
 
1. graditi na oblikovani zeleni površini – stavbe, poti ali naprave, ki ne izhajajo iz 
      funkcije krajinskega parka, 
2. uničevati, odstranjevati ali premeščati parkovno arhitektonske objekte, ki so  
      sestavni del oblikovane zasnove (2. člen) 
3. spreminjati obstoječo konfiguracijo terena, 
4. izvajati melioracijska ali regulacijska dela na ožji lokaliteti in v okolici, ki bi 

okrnila značilnosti naravne znamenitosti, 
5. onesnaževati zrak s prahom, aerosoli in drugimi strupenimi plini, 
6. uničevati ali poškodovati drevje ali grmovje, 
7. uničevati podrast, 
8. odlagati odpadke, 
9. postavljati reklamna in druga obvestila, ki niso v skladu z namembnostjo 

naravne znamenitosti 
 
B. C. za Mostec in Mali Rožnik kot naravna rezervata ter pod Turnom kot naravni 
      spomenik velja dodatni varstveni režim, ki prepoveduje spreminjanje rastiščnih 
      razmer na sami lokaliteti oziroma biotopu. 
 
      Zlasti je prepovedano: 
 
10. gradnje vseh vrst ter gradbena dela razen tistih, ki so sprejeta  na tak način kot 
      ta odlok, 
11. dviganje ali spuščanje talne vode, 
12. spreminjanje kislosti oziroma alkalnosti tal, 
13. onesnaževanje površinske, talne ali podzemne vode, 
14. poplavljanje, 
15. pogozditev travnikov, 
16. preoravanje ledine, 
17. trganje cvetja, 
18. izkopavanje ali uničevanje rastlin, ki so pod posebnim varstvom, (točki B,C 2. 

člena) 
19. nabiranje semen ali plodov rastlin, ki so pod posebnim varstvom (točki B, C 2. 

člena) 
 

C. Za Tivoli, spomenik oblikovane narave, velja dodatni varstveni režim, ki   
      prepoveduje spreminjanje okolice spomenika, tako da bi bil ta prizadet.  
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      Zlasti je prepovedano: 
 
20. zapiranje značilnih pogledov, 
21. obzidavanje, 
22. rušenje arhitektonskih in krajinskih prvin spomeniškega značaja.                             
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