
URADNI LIST RS, ŠT. 78/2015 
 

O D L O K 1 
o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib  

 
 

26. ČLEN  - NALOGE UPRAVLJAVCA KRAJINSKEGA PARKA 
 
(1) Upravljavec krajinskega parka kot javno službo opravlja naslednje naloge: 
  
1. pripravlja predlog načrta upravljanja krajinskega parka; 
2. na podlagi načrta upravljanja oziroma začasnih upravljavskih smernic pripravlja in izvaja 
letni program dela krajinskega parka; 
3. najkasneje do 31. 3. tekočega leta pripravi poročilo o izvajanju letnega programa dela za 
preteklo leto; 
4. skrbi za izvajanje varstvenih režimov, varstvenih in razvojnih usmeritev, pravil ravnanja ter 
naravovarstvenih in drugih nalog in ukrepov; 
5. spremlja stanje naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v 
krajinskem parku; 
6. skrbi za vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih vrednot, habitatov ogroženih in 
zavarovanih rastlinskih ter živalskih vrst v krajinskem parku; 
7. sodeluje z ZRSVN pri pripravi naravovarstvenih smernic za del, ki se nanaša na krajinski 
park; 
8. sodeluje z lastniki zemljišč na območju krajinskega parka, jim strokovno pomaga in 
svetuje; 
9. sodeluje z Mestno upravo MOL pri pripravi strategij, programov, načrtov in drugih 
razvojnih in varstvenih dokumentov, ki se nanašajo na krajinski park; 
10. usklajuje in spremlja razvojne naloge v zvezi s krajinskim parkom; 
11. skrbi za predstavitev in prepoznavnost krajinskega parka ter za ozaveščanje javnosti o 
varstvu narave in o krajinskem parku; 
12. načrtuje, vzpostavlja in vzdržuje parkovno infrastrukturo; 
13. skrbi za strokovno vodenje obiskovalcev po krajinskem parku; 
14. skrbi za pridobivanje finančnih sredstev na mednarodnih in drugih razpisih; 
15. skrbi za vključevanje razvojnih in varstvenih usmeritev v strategije, projekte, razpise; 
16. sodeluje z nevladnimi organizacijami;  
17. sodeluje z javnimi službami, ki delujejo na območju krajinskega parka; 
18. sodeluje z znanstveno-raziskovalnimi organizacijami;  
19. izvaja druge naloge varstva in razvoja krajinskega parka v skladu s tem odlokom, 
zakonom in drugimi predpisi, načrtom upravljanja oziroma začasnimi upravljavskimi 
smernicami. 
  

                                                        
1 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/123485   
  
 



(2) Upravljavec krajinskega parka opravlja kot javno službo tudi naloge povezane z 
upravljanjem nepremičnin v lasti MOL v krajinskem parku, ki se uporabljajo za varstvo in 
upravljanje krajinskega parka. 
  
(3) Župan določi nepremičnine iz prejšnjega odstavka, ki se prenesejo v upravljanje 
upravljavcu krajinskega parka. 
 
 
 
  


