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Zadeva:	 Amandmaja k predlogu Odloka 0 urejanju in eiseenju obeinskih 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 6. elenu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Pogoji, obseg in nacin izvajanja storitev jayne sluzbe iz prejsnjega elena tega odloka se 
doloci]o v sodelovanju s pristojnim organom in skladno z razvojnim nacrtom in letnim 
programom, ki ga potrdi Svet za javni prostor. Naein izvajanja jayne slufbe podrobno 
ureja pravilnik.« 

Obrazlozitev 
Mestna obcina Ljubljana kot narocnik izvajanja jayne sluzbe mora irneti odlocilno besedo pri 
dolocanju politike vzdrzevanja in razvoja zelenih povrsin, Amandma izrecno razlocuje 
fUnkcijo narocnika, ki je opredeljena v tern in 3. clenu odloka in funkcijo izvajalca, ki se 

.. nadalje regulira s pravilnikom. 

AMANDMA: 

V 11. elenu se v osmi alineji za besedo »kolesi« erta besedilo »kjer je znak za prepoved« 
in doda z.a besedo »razen« beseda »izjemoma«, 

Obrazloiitev 
Clen doloca prepoved dejavnosti na javnih zelenih povrsinah in med drugim v osmi alineji 
prepove parkiranje na povrsinah, kjer je znak za prepoved. Ker je zaradi stevilnih moznih 
vhodov v parke se posebej pa v gozdove nemogoce in neprakticno namestiti prometne znake, 
predlagam splosno prepoved brez znaka. 
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23. SEJE MS MOL 

ronocrto 

Statutarno pravna komisija je na 22. seji dne 15. 12. 2008 obravnavala gradivo za 23. sejo 
Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana, sklicano za dne 15. 12. 2008, in ob obravnavi 6. 
tocke z naslovom 

Predlog Odloka 0 urejanju in Ciscenju obcinskih cest in javnih zelenih povrsin 

sprejela stalisci k amandmajem Svetniskega kluba L[)S in Zupana . 

I. 

1. AMANOMA ZUPANA 

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

2. AMANDMA Svetniskega kluba lDS: 

Na koncu stavka se za nastetimi alinejami in besedilorn »skupaj z oprerno« doda vejica in 
besedilo »objekti in napravami«, 

3. AMANDMA Zupana 

V 5. clenu se za tretjim odstavkom doda nov ce!""ti odstavek, ki se glasi:
 
»Storitev jayne sluzbe na javnih sportnih igriS6h obsega vzdrzevanje in Ci~cenje oprerne za
 
odlaganje in zbiranje komunaInih odpadkov..
 

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

4. AMANOMA Svetniskega kluba lOS:
 

Na koncu stavka se doda besedilo: ter javne in prometne vamosti.
 



5. AMANDMA iupana: 

V 17. clenu se za besedilom "v strnjenih stanovanjskih naseljih" postavi vejica in doda 
besedilo "razen na registriranih kmetijskih gospodarstvih,". 

Stalisce statutarno pravne komisije je, da so amandmaji vlozeni pravilno, pravocasno in v 
skladu s 133. Clenom Poslovnika Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana (Ur.l, RS, st. 
66/07-UPB ) / ---.!::i.- glasovi ZA, 0 PROTI od ~ prisotnih/, 

II. 

AMANDMA Svetniskega kluba LDS: 

»Doda se nov 22. clen (cleni v nadaljevanju se ustrezno prestevilcijo) z naslovom: Dolocitev 
zemljisca kot javna povrsina z naslednjim besedilom: 0 tem, ali je posamezno zemljisce javna 
zelena povrsina po tern odloku, odloci v dvomljivih primerih pristojen oddelek mestne 
uprave z upravno odlocbo.« 

Dajem na glasovanje naslednji predlog SKLEPA 

Stalisce Statutarno pravne komisije je, da ne podpira sprejema amandmaja in predlaga, 
da Mestni svet 0 njem ne razpravlja in ne glasuje./---.i- glasovi ZA, 0 PROTI od + 
prisotnih/, 

Obrazlozitev: 
Statutarno pravna kornisija meni, da je amandma vlozen pravocasno, da pa ni v skladu z 
Zakonom 0 graditvi objektov (Ur.L RS, St. 110/02, ki v 213. Clenu doloca postopek ureditve 
neurejenega statusa grajenega javnega dobra in subjekte, ki so za urejanje pristojni in 
Zakonom 0 prostorskern nacrtovanju (Ur.L RS, St. 33/07), ki v poglavju 4. Prostorski akti 
obcine med drugim doloca tudi, da se v okviru urbanisticnega nacrta doloci jayne povrsine 
in druge oblike javnega dobra (41. clen), 
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