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k predlagani 9. točki 

 

 

Mestni svet 

Mestne občine Ljubljana 

Mestni trg 1 

1000 Ljubljana  

 

 

 

Zadeva: Amandmaji k predlogu Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o urejanju in  

               čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin s predlogom za hitri postopek 

 

K predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in 

javnih zelenih površin s predlogom za hitri postopek, uvrščenemu na dnevni red 10. seje Mestnega 

sveta Mestne občine Ljubljana, sklicane za dne 19. 10. 2015, vlagam naslednja amandmaja: 

 

1. AMANDMA 

2. člen se spremeni tako, da se glasi:  

 

»10. člen se črta.«.  

 

Obrazložitev: 

Črta se določba, da je na občinski cesti prepovedano hraniti živali.  

Mestna uprava s predlagano spremembo dovoljuje hranjenje živali le za potrebe izvajanja projektov, 

ki so odobreni s strani MOL. Menimo, da hranjenje živali na občinskih cestah ne bi smelo biti 

prepovedano.  

 

2. AMANDMA 

3. člen se spremeni tako, da se glasi:  

 

»Črta se  tretja alineja 11. člena. 

 

Dosedanje četrta do osma alineja postanejo tretja do sedma alineja.«. 

 

Obrazložitev: 

Črta se določba, da je na javnih zelenih površinah prepovedano hraniti živali. 

Mestna uprava s predlagano spremembo dovoljuje hranjenje živali le za potrebe izvajanja projektov, 

ki so odobreni s strani MOL ter ptic in veveric na območju parka Tivoli. Menimo, da hranjenje živali 

na javnih zelenih površinah ne bi smelo biti prepovedano. Živali ki živijo prosto v naravi oz. 

prostoživeče živali, predvsem mačke so odvisne od nas. Običajno jih hranijo ljubitelji živali in 

predstavniki nevladnih organizacij. So naša skupna last in odgovornost. Če naletimo na prostoživečo 

žival, ki potrebuje pomoč, tudi hrano, smo ji dolžni pomagat. Iz prepovedi se bodo izključili le 

projekti, ki so odobreni s strani MOL: projekt prostoživeče mačke, ki ga izvaja Zavetišče za 

zapuščene živali; gre za izvajanje kastracij in sterilizacij in vračanje mačk nazaj v okolje. Hranjenje 

se dovoljuje le za čas izvajanje projekta, ne dovoljuje pa se hranjenje izven časa prisotnosti hranitelja 

oz. hranjenje na zalogo. V primeru, da mačka ne pride na lokacijo v času hranjenja, se ne dovoljuje 

puščanje posodic in hrane, niti vode.  

 



 

 

Veljaven odlok vsebuje določbo, da je prepovedano odmetavanje komunalnih in drugih odpadkov. V 

kolikor bi fizična ali pravna oseba s hranjenjem živali javne površine onesnaževale v tolikšni meri, da 

bi pristojni organ za nadzor, dejanje smatral kot prekršek, je po tem odloku za prekršek že predpisana 

sankcija oz. globa.   

 

Nesorazmerne s težo prekrška se nam zdijo tudi višine globe, kar pa žal v teh spremembah odloka ne 

moremo amandmirati, zato pa na problematiko ponovno opozarjamo. Dejanje, kot je hranjenje 

prostoživečih živali nima velikih škodljivih posledic z vidika čistoče in varnosti in ker so škodljive 

posledice neznatne bi morala biti temu primerna posledično tudi  izrečena kazen oz. vzgojni ukrep.  

 

Svetniški klub ZL je za obravnavo na oktobrski seji Mestnega sveta pripravil svoj predlog sprememb 

odloka, kateri je bil žal, zaradi postopkovnih razlogov zavrnjen.  

 

 

        Nataša Sukič, mestna svetnica  


