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MESTNEMU SVETU MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 
 

POROČILO 
 

Odbor za gospodarske javne službe in promet je na svoji 16. seji dne 15. oktobra 2008 kot 
pristojno delovno telo obravnaval gradivo za 12. točko 21. seje Mestnega sveta MOL, sklicane 
za 20. 10. 2008 z naslovom: »Osnutek Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih 
zelenih površin«. 
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji SKLEP:  
 
Odbor za gospodarske javne službe in promet podpira sprejem Osnutka Odloka o urejanju 
in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin skupaj s sprejetimi pripombami 
odbora.  
 
/Glasovanje: Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA;  proti nihče od 4 navzočih članov / 
 
Po razpravi so bile sprejete naslednje PRIPOMBE: 
 
(Predlagatelj pripomb Dimitrij KOVAČIČ): 
-v 7. členu se črta besedilo prve alineje, ki je zajeto v peti alineji,   
-v 11. členu in 18. členu naj se uporablja enotna terminologija (povodec, vrvica),  
-v 12. členu ni jasno opredeljeno kaj pomeni »območja, dovoljena za promet« ,  
-v 17. členu je na koncu stavka navedeno: »dovoljeno imeti le hišne živali«. Ni jasno kaj pomeni    
   »dovoljeno imeti«. Predpisi definirajo le domače živali, v osnutku odloka pa ni nikjer   
    opredeljeno, katere so »hišne živali« (opica, kača, ribe, krokodil), 
-v 18. členu manjka opis načina vodenja konja na občinski cesti, 
-v členih navedenih v IX. Poglavju: Kazenske določbe (od 23. do 34. člena ), predlagatelj ni  
    upošteval Zakona o varnosti cestnega prometa, Zakona o varstvu javnega reda in miru, Zakona   
    o javnih cestah, Zakona o prekrških, ker je kot prekršek določeno nekaj, kar že opredeljuje  
    zakon. Zato se predlaga, da se besedilo kazenskih določb ponovno pregleda in  uskladi s to  
    pripombo. (npr: zlivati odpadne tekočine (10. člen osnutka akta)  je že opredeljeno v ZJC,  
    pisanje, risanje (10. člen osnutka akta) je že določeno v ZJRM (13. člen), parkiranje in vožnja  
    zoper znak za prepoved (11. člen osnutka akta)  je že določena v ZVCP (52. člen in 116. člen),  
    uničevanje javne infrastrukture (12. člen osnutka akta) je že določeno v ZJRM (16. člen), 
 -v 31. členu, ki se nanaša na kršitve iz 16. člena se predlaga, da ostane samo predpisana globa za   
   prekršek, ki ga stori lastnik zemljišča. Določba ni jasna v primeru,(če je tako mišljeno), ko  
   podjetje registrirano za dejavnost košnje trave, le-te ne neguje do predpisane višine 20 cm,  
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   ampak je trava višja od predpisane,      
      -v 32. členu, ki se nanaša na kršitve 17. člena,  je v prvem odstavku zagrožena globa pravni  
       osebi v drugem pa odgovorni osebi pravne osebe, ki ima v ožjem mestnem središču žival, ki  
        ni »hišna«. Določba ni smiselna, saj v tem primeru preprečuje, da se opravlja dejavnost npr.   
        trgovina z »nehišnimi živalmi« npr. na Trubarjevi ulici, 
    - v omenjenem osnutku odloka ni nikjer rešeno vprašanje črnih odlagališč v  obcestnem  
       svetu, parkih, gozdovih ipd , kar še kako vpliva na čist, urejen in lep videz,    
(Predlagatelj pripombe Marko BOKAL): 
- v 8. členu se v točki 15. na začetku doda besedi »vzpostavi in«,   
(Predlagatelj pripombe Miha JAZBINŠEK):                                                                        
-sestavni del kot priloga tega odloka je kategorizacija javnih zelenih površin iz 3. člena, 
(Predlagatelj pripombe Anton KRANJC): 
- V 20. členu se v drugem odstavku beseda: »Programa«, zamenja z besedama: »Plana dela«.  
 
/Glasovanje: Pripombe so bile sprejete s 4 glasovi ZA;  proti nihče od 4 navzočih članov / 
 
 
 
 
 
Pripravil:                                                                                     Podpredsednik:   
Iztok BEŽAN                                                                              Miha JAZBINŠEK  
 


