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Mestna obdina Ljublj ana

Mestni svet

Mestni trg 1

1000 Ljubljana

ZADEVA: Odgovor o" .o.toi5t o vpraSanje SK NSi

SpoStovani,

Na podlagi prejetega dopisa z dne 6.3.2014, posredujemo odgovore Oddelka za gospodarske dejavnosti in
promet in In5pektorata, na naslednja vpra5anja:

Na podlagi 97. Elena Poslovnika Mestne obdine Ljubljana, dajemo v imenu Svetni5kega kluba Nova
Slovenija Zupanu in pristojnim sluZbam naslednje svefri5ke pobude.
V Svetni5ki klub NSi je poklicalo kar nekaj obdanov, ki jim sprehodi skozi Golovec pomenijo rekreacljo in
popestrijo vsakdanje Zivljenje. Ob razumevarytza nastalo stanje po Zledolomu, vseeno ugotavljajo, da je
gozd neurejen, zanemaqen in posejan z odlagali5di smeti, ki jih v bliZnji in Sir5i okolici ne manjka.
Zato dajemo naslednje pobude:

Vpra5anje:
1. Mestna uprava MOL naj kadrovsko okrepi Inbpektorat MOL in s tem zagotovi veiji nadzor in
kaznovanje tistih, ki odlagajo odpadke in odmetavajo smeti.
Odgovor:
In5pektorat MU MOL v skladu s svojimi pristojnostmi sproti odreja odstranjevanje nedovoljeno odloZenih
odpadkov, kar se zgori bodisi na prijavo obdanov, ali pa se to odkrije pri pregledu terena. Vsekakorje glede
na omejeno Stevilo in5pektorjev (ki morajo opravljati nadzor po razlidnih, Stevilnih mestnih odlokih)
udinkoviteje, da nam obdani, ki so dnevno na tem obmodju, sporode, ko opazijo nedovoljeno odlaganje
odpadkov ali tudi kako drugo kr5itev mestnih odlokov.

Verjetno pa ste seznanjeni s stanjem v gozdovih po Zledolomu, bilo je izdanoopozorilo, da je zadrLevanje v
gozdovih nevarno (celo smrtno nevarno). Preklica tega opozorila 5e ni bilo, tako da bo pregle d gozdamoZen
Sele po odpravi nevamosti.

V Mestni obdini Ljubljana se zavedamo pomembnosti dela In5pektorata, ki veliko pripomore k temu, da je
Ljubljana bolj dista in urejena. V Mestni upravi MOL je 5e nekaj oddelkov in sluZb, ki bi potrebovale
kadrovske okrepite, tako, kot predlagate za In5pektorat, vendar nam.Zakon za uravnoteZenje javnih financ
dodatno zaposlovanje prepoveduje.

Tako va5e pobude za dodatne zaposlitve v In5pektorat MOL ne moremo sprejeti in bomo morali ustrezen
nadzor in kaznovanj e zagotavljati z obstojedim Stevilo zaposlenih v In5pektoratu.



VpraSanje:
2. MU MOL naj v soielovanju z lastniki gozdnih parcel poiSie re5itve za odstranitev odpadkov ter
vzpostavitev stanjao kot pritiie dobrim gospodarjem.
Pri pregledu stanja na povr5inah, ki so v lasti MOL na podrodju Golovca ni bilo opazitiodpadkov. Z lastniki
se pogova{amo, od nekaterih smo tudi dobili Ze informacijo, da imajo v mesecu aprilu namen odistiti svoja
zemljiSda.

3. Mestna uprava MOL naj ugotovi, kak5no je stanje v delu gozda, katerega lastnica je Mestna
obiina Ljubljana.
Odgovor:
Stanje gozda na parcelah v lasti Mestne obdine Ljubljana na obmodju Golovca, je odvisno od poloZaja
parcele, ekspozicije, naklona pobodij in drevesne strukture. Generalno so gozdne povr5ine na mestnih
parcelah potrebne gospodarjenja, ker v gozdu prevladuje debeljak. Zaradi Zledoloma so po5kodovani tako
sestoji listavcev kot iglavcev. Prednostno bomo obravnavali drevesne sestoje na severnih pobodjih Golovca,
v katerih so tudi podrte smreke. Ostale parcele bomo sanirali tekom letoSnjega leta. Pri tem bomo pozorni na
uravnavanje deleZeV v starostni strukturi drevja, kar bo pozitivno vplivalo na vitalnost gozda
in regeneracijsko sposobnost ekosistema.

Prijazen pozdrav,

Vroditi:
- naslovniku
- otlP
- arhiv OGDP/tu.
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