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MESTNISVET 
MESTNE OBCINE LJUBLJANA 

Zadeva: Amandmaja k predlogu Odloka 0 urejanju in ciscenju obcinskih cest in javnih 
zelenih povrsin 

Mestnemu svetu Mestne obcine Ljubljana predlagam, da k predlogu Odloka 0 urejanju in 
ciscenju obcinskih cest injavnih zelenih povrsin, uvrscenemu na dnevni red 23. seje mestnega 
sveta, sklicane za dne 15. 12.2008, sprejme naslednja amandmaja 

AMANDMA: 

V 3. clenu sedmo alinejo »[avna otroska igrisca« doda nova osma alineja, ki se glasi: 
»-javna sportna igrisca,«. Dosedanja osma in deveta Iinija postaneta deveta in deseta. 

AMANDMA: 

V 5. clenu se za tretjim odstavkom doda nov cetrti odstavek, ki se glasi:
 
»Storitev jayne sluibe na javnih sportnih igriscih obsega vzdrzevanje in ciscenje opreme
 
za odlaganje in zbiranje komunalnih odpadkov.«
 

V dosedanjem cetrtem odstavku, ki postane peti odstavek se crtata besedi »prejsnjega
 
odstavka«,
 

Obrazlozitev k obema amandmajema 
podajam skupaj, ker sta vsebinsko povezana. Odlok 0 urejanju in Ciscenju obcinskih cest in 
javnih zelenih povrsin v 3. clenu doloca vrsto javnih zelenih povrsin. Stem amandmajem se 
predlaga razsiritev teh povrsin, in sicer tudi na »javna sportna igrisca«. Na teh povrsinah se 
zadrzuje vecje stevilo ljudi zato je na njih treba postaviti opremo za odpadke, jo vzdrzevati in 
cistiti ter zbrane odpadke, ki pri sportni aktivnosti nastajajo odpeljati. lato je smiselno, da se 
postavljanje, vzdrzevanje in ciscenje opreme za odlaganje in zbiranje komunalnih odpadkov 
prikljuei javni sluzbi, ki jo ureja Odlok 0 urejanju in Ciscenju obcinskih cest in javnih zelenih 
povrsin in jo izvaja izvajalec, ki ima opremo in stroje za tako delo. Sicer bo skrbel za sportne 
povrsine in opremo za sport na njih Oddelek za sport MU MOL oziroma njegov izvajalec. 
Zaradi navedenega predlagam sprejem amandmaja. 
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MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 
Odbor za gospodarske javne sluibe in promet 
Krekov trg 10, 
p.p, 25, 1001 Ljubljana 
ep- iztok.bezan@ljubljana.si 
fir 3064541,3064542 

SteviIka: 032-66/2008-31 k 06. tocki 23. seje MS MOL 

Datum: 09.12.2008 

MESTNEMU SVETU MESTNE OBCINE LJUBLJANA 

POROCILO 
Odbor za gospodarske jayne sluzbe in promet je na svoji 18. seji dne 09. decembra 2008 kot 
pristojno deIovno telo obravnaval gradivo za 06. tocko dnevnega reda 23. seje Mestnega sveta 
MOL, sklicane za 15. 12. 2008 z naslovom: »Predlog Odloka 0 urejanju in ciscenju obcinskih 
cest injavnih zelenih povrsin« in amandmaje k 3.,16., in k VII. tocki: Doda nov 22. clen, kijih 
je k predlogu odloka vlozil svetniski klub LDS in amandma k 17. clenu predloga odloka, 
kateregaje vlozil Zupan. Odbor je po razpravi sprejel nasIednje SKLEPE: 

1. SKLEP:
 
Odbor za gospodarske javne sluzbe in promet amaDdma Svetniskega kluba LDS k 3. cleDu
 
predloga odloka, ki se glasi:
 
»-na koncu stavka se za nastetimi alinejami in besedilom »skupaj z opremo« doda vejica in
 
besedilo »objekti in napravami«
 

Depodpira.
 
(Glasovanje: navzocih: 5; 4 glasovi ZA; Sklep je hi! sprejet.)
 

2. SKLEP:
 
Odbor za gospodarske javne sluzbe in promet amandma Svetniskega kluba LDS k 16.
 
clenu predloga odloka, ki se glasi:
 
Na koncu stavka se doda besedilo: »ter javne in prometne varnosti«,
 

ne podpira. 
(Glasovanje: navzocih: 5; 5 glasovi ZA; Nihce PROTI. Sklep je hi! sprejet.) 

3. SKLEP:
 
Odbor za gospodarske javne sluzbe in promet amandma Svetniskega kluba LDS k VII.
 
tocki: Doda se nov 22. clen z naslovom:
 
»Dolocitev zemljisca kot javna povrsina« z naslednjim besediIom:
 
»0 tem, ali je posamezno zemljisce javna zelena povrsina po tem odloku, odloei v
 
dvomljivih primerih pristojen oddelek mestne uprave z upravno odloebo«.
 

De podpira.
 
(Glasovanje: navzocih: 5; 5 glasovi ZA; Nihce PROTI. Sklepje hi! sprejet.)
 



5. SKLEP:
 
Odbor za gospodarske javne sluibe in promet amandma iupana k 17: clenu predloga
 
odloka, ki se glasi:
 
V 17. clenu se za besedilom »v strnjenih stanovanjskih naseljih« postavi vejica in doda
 
besedilo »razen na registriranih kmetijskih gospodarstvih,«.
 

podpira.
 
(Glasovanje: navzocih: 5; 4 glasovi ZA; Sklepje bil sprejet.)
 

6. SKLEP:
 
Odbor za gospodarske javne sluibe in promet ne podpira predloga Odloka 0 urejanju in
 
ciscenju obcinskih cest in javnih zelenih povrsin in predlaga mestnemu svetu, da ga ne
 
sprejme.
 
(Glasovanje: navzocih: 5; 3 glasovi ZA; 2 glasova PROT/. Sklepje bil sprejet)
 

Obrazloiitev:
 
Odbor predlagani Odlok 0 urejanju in ciscenju obcinskih cest in javnih zelenih povrsin ne
 
podpira toliko casa, dokler ne bodo prilozeni seznami javnih zelenih povrsin iz 3. elena, katere se
 
cisti.
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