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Zadeva: Odpravek sklepa - Osnutek odloka o razglasitvi gozdov s posebnim pomenom 
 
SKLEP: Svet Četrtne skupnosti Center je na svoji 30. seji, dne 18. 5. 2010, obravnaval 
Osnutek odloka o razglasitvi gozdov s posebnim pomenom in podprl čim hitrejše urejanje 
vseh odprtih vprašanj v zvezi z gozdovi v Mestni občini Ljubljana. 
 
Svet Četrtne skupnosti Center predlaga, da se pri pripravi predloga odloka posebej prouči 
in izpostavi področje Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba, ki je že zdaj zaščiteno kot 
Krajinski park. V osnutku odloka se namreč področje Krajinskega parka povsem izgubi v 
množici gozdnih površin, ki sodijo v Mestno občino Ljubljana. Pa tudi enačenje z ostalimi 
gozdnimi površinami, za katere ne veljajo tako stroge omejitve pri gospodarjenju kot v 
Krajinskem parku, bi lahko povzročilo določene posledice. 
 
Obrazložitev: Četrtna skupnost Center je ena izmed treh četrtnih skupnosti (poleg nje še ČS 
Rožnik in ČS Šiška), ki je vključena v Projekt izdelave ocene obremenjenosti gozdnega dela 
Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki ga za Mestno občino Ljubljana pripravlja 
geografski inštitut Antona Melika, ZRC, SAZU. Svet Četrtne skupnosti Center je na 29. seji, 6. 4. 
2010 temeljito proučil vsa vprašanja, ki  jih je prejel v okviru omenjenega projekta in oblikoval jasne 
odgovore, ki smo jih posredovali izvajalcu projekta in v vednost Mestni občini Ljubljana. 
 
V zvezi s tem opozarjamo tudi na nekatera kritična razmišljanja v javnih medijih: Delo, četrtek 13. 
maj 2010 – v rubriki Prejeli smo: Civilna iniciativa Tivoli in Dnevnik, petek, 14. maj 2010, v rubriki 
Vaša pošta: Nismo neomejeni gospodarji narave, prav tako Civilna iniciativa Tivoli.   
 
Zavedajoč se izrednega pomena gozdnih površin, praktično v samem središču mesta, za kakovost 
življenja prebivalcev Ljubljane, predlagamo, da pristojni pri pripravi predloga odloka naš predlog o 
posebnem poudarku Krajinskemu parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib upoštevajo. 
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