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MESTNISVET 
MESTNE OBCINE LJUBLJANA 

Zadeva:	 Amandma k predlogu Odloka 0 urejanju in ciscenju obcinskih cest in javnib 
zelenib povrsin 

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

AMANDMA: 

V 17. clenu se za besedilom »v strnjenib stanovanjskib naseljib« postavi vejica in doda 
besedilo »razen na registriranih kmetijskih gospodarstvib,«. 

Obrazlofitev 
Odlok ° urejanju in Ciscenju obcinskih cest in javnih zelenih povrsin v 17. clenu dovoljuje 
imeti Ie hisne zivali v ozjem mestnem srediscu, v stmjenih stanovanjskih naseljih in v 
veestanovanjskih hisah, Dolocba ° hisnih zivalih je v odloku le zaradi urejanja in Ciscenja 
obcinskih cest in javnih zelenih povrsin, V tern dolocilu pa ni upostevano, da je na obmocju 
stmjenih stanovanjskih naselij se nekaj aktivnih kmetij oziroma registriranih kmetijskih 
gospodarstev, ki pa poleg dovoljenih zivali redijo tudi zivali, ki jih sicer odlok ne dovoljuje. 
Taka ureditev pa bi bila v nasprotju z Zakonom °kmetijstvu (Uradni list 81. 45/08), ki v 102. 
clenu doloca kot kmetijsko opravilo rejo in oskrbo zivali, v 105. clenu pa, da obcine v svojih 
predpisih ne smejo ovirati in omejevati opravljanja kmetijskih opravil. Zaradi navedenega 
predlagam sprejem amandmaja. 
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MESTNEMU SVETU 
MESTNE OBCINE LJUBLJANA 

ZADEVA: Amandmaji na Predlog Odloka 0 urejanju in ciscenju obcinskih cest 
in javnih zelenih povrsin 

Na podlagi 133. elena Poslovnika Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana CUr. list RS, st.
 
66/07 - UPB) vlagamo amandma k 6. tocki 23. seje Mestnega sveta MOL - predlog Odloka 0
 

urejanju in eiseenju obcinskih cest in javnih zelenih povrsin:
 
Amandma k 3. clenu:
 
Na koncu stavka se za nastetimi alinejami in besedilom »skupaj z opremo« doda vejica in
 
besedilo »objekti in napravami«.
 
Obrazlozitev:
 
MOL z javno sluzbo zagotavlja urejanje in eiscenje zelenih povrsin ter parkovne in druge
 
opreme na teh povrsinah, Predlagamo, da se k opremi dodajo se objekti (fontane, vodnjaki,
 
javna spominska obelezja) in naprave (igrala na otroskih igriscih) v lasti MOL, za katere se z
 
vkljucenostjo k zelenih povrsinam ter posledicno s ciscenjem in urejanjem le-teh zagotovi
 
urejen videz.
 
Pray tako se smiselno popravi tudi 21. clen in med objekte gospodarske infrastrukture
 
vkljuCijo objekti in naprave javnih zelenih povrsin,
 

Amandma k 16. clenu:
 
Na koncu stavka se doda besedilo: ter jayne in prometne varnosti.
 
Obrazlofltev:
 
Lastniki zemljisc morajo svoja zemljisca z drevjem, grmicevjem, zivo mejo in drugim
 
vejevjem vzdrzevati tako, da le-ta ne zakrivajo prometnih znakov in drugih oznacb ter stem
 
ne ovirajo jayne in prometne varnosti.
 

Amandma k VIII. toeki; Doda se nov 22. clen (cleni v nadaljevanju se ustrezno
 
prestevilcijo) z naslovom: Doloeitev zemljisca kot javna povrsina z naslednjim besedilom:
 
o tem, ali je posamezno zemljisce javna zelena povrsina po tem odloku, odloci v dvomljivih 
primerih pristojen oddelek mestne uprave z upravno odlocbo. 
Obrazlozitev: 
V mestu naletimo tudi na zanemarjene jayne zelene povrsine (npr. zelenice), kjer ni urejeno 
vzdrzevanje in urejanje le-teh, kajti povsod ni tocne razmejitve, katero zemljisce je javna 
povrsina in katero ni. Predlagamo, da se v odloku doloci poseben clen, da pristojen oddelek v 
dvomljivih primerih problematiko hitro ureja in v spornih primerih odloca. 


