
 

 

Številka: 356-10/2016-3 

Ljubljana:  11. 5. 2016 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

Mestna občina Ljubljana                                                                                  16. seja MS                                                                           

Mestni svet                                                                                                         k 7. točki 

 

 

 

Zadeva:  Amandma k predlogu Odloka o spremembah Odloka o Krajinskem parku Tivoli,  

               Rožnik in Šišenski hrib s predlogom za hitri postopek  

  

 

Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana predlagamo, da k predlogu Odloka o spremembah Odloka 

o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, uvrščenemu na dnevni red 16. seje Mestnega 

sveta, sklicane za dne 23. 5. 2016, sprejme naslednji 

  

AMANDMA: 

  

1. člen se črta. 

  

Posledično se črta tudi 2. člen. 

  

Obrazložitev: 
Podelitev koncesije za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib z javnim razpisom 

je tisti zadostni in zakoniti postopek, ki zagotavlja pregledno obravnavo ponudb in najkvalitetnejši 

izbor ponudnika, ki najbolj celovito izpolnjuje razpisne pogoje. Participacija različnih programov 

upravljanja krajinskega parka bo razprla različne vizije, strokovno oblikovana komisija pa bo 

zagotovo izbrala najkvalitetnejšo ponudbo.  

Ponudbe bodo avtorsko delo oblikovanih skupin izkušenih strokovnjakov z referencami, ki pokrivajo 

vsa potrebna delovna mesta za učinkovito upravljanje krajinskega parka. Tako izbrana skupina bo 

pokrivala vse razpisane programe upravljanja, usposobljena pa bo tudi za odzive na razpise za 

pridobivanje sredstev EU.  

Upravljanje krajinskega parka je predvsem učinkovit odziv na vse pojave in dogajanje v krajinskem 

parku. Ob upravljanju z naravnimi strukturami krajinskega parka in izvajanju vzgojno izobraževalnih 

programov so prisotni tudi številni in različni interesi lastnikov.  

Upravljanje med zasebnim in javnim interesom je odločilnega pomena za uspešen razvoj v javnem 

interesu. Zasebni interes izhaja iz privatne lastnine in pravico do uživanja in razpolaganja. Ta pravica 

se bo podredila ciljem upravljanja s krajinskim parkom. Cilje bo v vseh pogledih, tudi pravnih in 

trajnostnih najbolje koordinirala širina strokovnih odločitev.  

Zato predlagamo mestnemu svetu, da podpre amandma in s tem inštitut javnega razpisa, ki bo 

zagotovil najboljši izbor ponudnika za upravljanje s Krajinskim parkom Tivoli, Rožnik in Šišenski 

hrib. 

Posledično se črta tudi 2. člen, saj v primeru črtanja 1. člena ni potrebe po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.  

 

 

                                                                    Mirko Brnič Jager 

                                                                    vodja  


