
 
 

 

Številka: 03200-18/2016-20 

Datum:   15. 12. 2016                                                  

 

k dnevnemu redu 

 

 

 

Mestni svet 

Mestne občine Ljubljana 

Mestni trg 1 

1000 Ljubljana  

 

 

 

Zadeva: predlog za umik 12. točke z dnevnega reda 21. seje Mestnega sveta MOL  

 

Skladno z 94. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL dajem predlog za umik predlagane 12. točke 

dnevnega reda z naslovom: Predlog Odloka o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, 

Rožnik in Šišenski hrib.     
 

Obrazložitev: 

Predlog za umik točke vlagam zaradi nestrinjanja z 8. členom odloka, ki predpisuje vire financiranja 

javne službe. Sporna je 3. točka 1. odstavka, ki predpisuje vstopnine na območju krajinskega parka in 

2. odstavek, ki se glasi: »Višino vstopnine določi mestni svet s sklepom«. Obe določili sta 

nesprejemljivi in ju je potrebno iz odloka črtati, saj odpirata pot za omejitev javnega dostopa na 

območje parka.  

 

Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je naravna vrednota, javni park, ki mora biti prosto 

dostopen vsem obiskovalcem.  Mestni park je zelena površina,  namenjena preživljanju prostega časa, 

športu in rekreaciji, ki nam izboljšuje kvaliteto življenja v mestu, zato se dostop ne sme omejevat.  

 

Odločno nasprotujemo odpiranju možnosti za zaračunavanje in s tem omejevanje dostopa na učne 

poti. Na območju parka je urejena Jesenkova gozdna učna pot, ki je prosto dostopna vsem 

obiskovalcem in mora takšna ostati tudi naprej. Prav tako ni sprejemljivo, da bi se z vstopnino omejil 

dostop na morebitne nove učne poti. Velika večina številnih učnih poti v Sloveniji je prosto 

dostopnih brez vstopnine, saj le tako lahko v celoti izpolnjujejo svojo pomembno izobraževalno in 

rekreativno funkcijo. 

 

Skladno z Zakonom o ohranjanju narave ima pravna oseba, ki uredi naravno vrednoto, zavarovano 

območje ali njegov del, za ogledovanje in obiskovanje,  pravico zaračunavati vstopnino.  Višino 

povračila (vstopnino)  za naravne vrednote lokalnega pomena določi lokalna skupnost. Torej pravna 

podlaga za sprejem ukrepa je, viri financiranja so urejeni tudi besedilu  v Odloka o Krajinskem parku 

Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, zato se upravičeno bojimo, da se koncesionar v prihodnosti ne bi 

poslužil neljubega ukrepa.   

 

V kolikor je vstopnina na območju krajinskega parka mišljena npr. le za vodene oglede ali vstop na 

prireditve, potem  predlagam, da župan do seje sveta vloži amandma, s katerim precizira namene 

vstopnine. 

 

            Nataša Sukič 


