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Mestna občina Ljubljana         k 2. tč., 4. seje ms mol 

Mestni svet                                                                                        

 

Zadeva: Vprašanja in pobude 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL postavljam v imenu Svetniškega kluba SMC županu in 

pristojnim službam MOL svetniško pobudo in vprašanje v zvezi z urejanje gozdov in odlokom o 

razglasitvi gozdov s posebnim namenom. Gre za pisno vprašanje oz. pobudo in nanj pričakujem pisni 

odgovor. V uvodni obrazložitvi  pojasnjujem okoliščine, ki so razlog za postavitev mojega vprašanja. 

 

Na 4. sejo MS MOL je na dnevni red uvrščen osnutek sprememb Odloka o razglasitvi gozdov s 

posebnim namenom. Na podlagi podrobnega pregleda izpostavljam v zvezi z razvojem ČS Polje in 

urejanjem gozdov naslednja vprašanja in pobude: 

  

1. V zgoraj omenjenem odloku niso upoštevane vse sprehajalne oz. športno rekreacijske poti, 

kamor Ljubljančani vsakodnevno zahajajo (Rašica, Šentpavel, Črnuška gmajna, Kašeljski 

hrib, Dolina besnice, Pance, Podmojnik, Lipoglav, Javor, Pečar, Žagarski hrib, Orle, Janče, 

Mali vrh, makadamska cesta ob Savi pod Šmarno goro, ki vodi od Tacna pa Gameljn) in kjer 

bi bilo potrebno obrezati določeno grmičevje in zakrpati luknje na sprehajalnih poteh 

(poravnati grbine z bagrom, itd. Saj omenjen odlok zajema le določeno območje, čeprav 

vemo, da celotno območje MOL razpolaga z bistveno večjimi hektarji gozda kot jih v tem 

odloku ureja MOL. 

2. gozdno območje je treba urediti in tudi urejati, to je dejstvo mimo katerega ne moremo 

3. nihče v novem odloku se ne sprašuje, kaj storiti, kjer gozd uničijo javne gospodarske družbe 

kot so DARS in ELES 

4. gozdne ceste so zanemarjene, poškodovane in sprehodi onemogočeni; kjer pa je preho0d 

možen je to na škodo lastnikov, ki nimajo sogovornika kamor bi se pritožili 

5. občina dovoljuje nove posege v gozdnato območje, to se vidi zlasti z umestitvijo dveh novih 

tras daljnovoda Beričevo – Divača 

6. občina ne pritiska na državne organe, da bi sanirali poplavno območje in tudi popolnoma 

nenadzorovano širitev rek in potokov ter njihovo zajedanje v naravo in odpravo novih 

katastrof 

7. občina ne spodbuja lastnikov gozdov z raznimi finančnimi vložki ali čem drugim, da bi svoje 

gozdove urejali, čistili, odstranjevali poškodovano vejevje in zasajali nove zasaditve, kjer se 

delajo goloseki 

8. na območjih gozdov bi morala občina poskrbeti za številne klopce, zabojnike, označevanje 

pohodnih poti itd. 

   

Ko bodo narejeni prvi koraki s strani občine, ki razvoju in urejanju gozdov, ki so na njenem območju, 

se lahko pričakuje odziv lastnikov gozdov, samo spremembo uredbe in ukazovanje, bo naletelo pri 

lastnikih gozdov na upor krajanov. 

  

Prosimo za odgovore MU MOL in župana MOL in ostalih podjetij MOL , na zgoraj zastavljena 

vprašanja (8. vprašanj) in opisano problematiko. 

 



 

 

Prepričani smo, da bi lahko MU MOL pristopila k aktivnemu iskanju zgoraj zastavljenih rešitev ter 

tako zagotovila boljšo kvaliteto urejanju gozdov in razvoja podeželja v Ljubljani. 

 

 

Lep pozdrav.  

 

 Simona Pirnat Skeledžija 

Mestna svetnica SK SMC  

 

 


