
 

 

Številka: 90000-14/2020-25       k 2. točki   

Datum: 11. 12. 2020                                                                                    18. seje  

 

MESTNI SVET MOL                                                                                                    

Mestni trg 1                                                                                                                    

1000  Ljubljana 
 

 

Zadeva: Svetniška pobuda 

Na podlagi 97. člena Poslovnika Mestne občine Ljubljana v imenu Svetniškega kluba NSi postavljam 

županu, Oddelku za urejanje prostora in Oddelku za ravnanje z nepremičninami naslednje svetniško 

pobudo, ki se nanaša na urejanje območja Krajinskega parka Sračja dolina, Dobeno, Rašica, sklenitvi 

sporazuma z občinama Trzin in Mengeš v enoten zaščitni park in ureditvi dostopnega parkirnega mesta 

ob Cesti v Pečale na območju Četrtne skupnosti Črnuče. 

Zaščiteno območje je bilo vneseno v Občinski prostorski načrt. S tem dejanjem smo se zavezali, da 

bomo varovali in ohranjali celotno območje kot vrednoto za prebivalce in obiskovalce tega dela 

Ljubljane. 

Potrebno bo čim prej urediti status krajinskega parka skupaj s sosednjima občinama Trzin in Mengeš, 

določiti parametre za varovanje vseh habitatov, ki so neprecenljivi za nas in naše potomce. 

Prav tako bo potrebno urediti parkirna mesta za obiskovalce, ki prihajajo od drugod. Sedanje stanje je 

nevzdržno ob tako povečanem obisku, saj obiskovalci svoja motorna vozila parkirajo ob cesti, na 

zasebnih površinah, kakor tudi na poteh znotraj samega območja. V Svetniškem klubu NSi predlagamo 

odkup zemljišča ob Cesti v Pečale in preureditvi v parkirišče za vsaj za 50 motornih vozil. 

Dodatno bi bilo smotrno urediti tudi makadamsko pot na posameznih mestih in urediti strugo 

hudourniškega potoka ob poti, da le-ta ne bo spodjedal cestišča. Cesta je v lasti MOL- 1756 985/7,1756 

985/1, 1749 1511/1. 

Četrtna skupnost Črnuče je iz naslova malih del tam že postavila klopi za obiskovalce, kjer se lahko 

številni starejši obiskovalci in sprehajalci odpočijejo ter se nadihajo svežega zraka. Ob poti sta tudi dve 

gojitveni območji srnjadi in jelenjadi, ki sta za otroke še posebej zanimivi. Tukaj so nekatera zelo stara 

drevesa različnih vrst, številni čebelnjaki, razgledni stolp na Rašici in še mnogo drugega.  

Ocenjujem, da bi z nekaj malega vložka občine smiselno zaokrožili celoto ter ustrezno uredili območje 

Krajinskega parka Sračja dolina, Dobeno, Rašica. Prosim vas, da se opredelite do zgoraj omenjene 

svetniške pobude. 

Lep pozdrav, 

 

 

Jožef Horvat 

mestni svetnik 


