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Zadeva: Vprašanja in pobude 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL postavljamo županu in pristojnim službam MOL 

svetniško pobudo in vprašanje v zvezi z Živalskim vrtom Ljubljana in nanj pričakujemo pisni 

odgovor. 

 

Živalski vrt Ljubljana svojim obiskovalcem ponuja tudi letno in polletno vstopnico. O kupcih teh 

vstopnic vodi evidenco, saj so imenske in opremljene s fotografijo, v primeru izgube pa je mogoče 

naročiti tudi novi izvod vstopnice. Od več kupcev polletnih in letnih vstopnic smo dobili informacijo, 

da v primeru, da pozabijo vstopnico, ni mogoč vstop v živalski vrt niti z nadomestno identifikacijo z 

osebno izkaznico. Pojasnilo zaposlenih na okencu je bilo, da so samo študentje in da vpogleda v 

evidenco nimajo. Gre za klasičen primer nezadostno izdelane informatike in pretirane birokracije, saj 

izgovor, da vpogled v evidenco kupcev kart ni možen, v času informacijske revolucije preprosto ne 

zdrži. Danes je že standardno in tako zelo pogosto, da je v takšnih primerih mogoč vpogled v 

evidenco in da zadošča v primerih pozabljene vstopnice zgolj osebni dokument. Mestni občini in 

Živalskemu vrtu predlagamo, da v primeru pozabljene letne ali polletne vstopnice obiskovalcem 

dovoli vstop, če se izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom. 

  

Za meščane Ljubljane in bližnje okolice je Živalski vrt Ljubljana, poleg ogledov živali, pomemben 

tudi kot park oziroma igrišče, kjer lahko otroci na prostem in stran od prometa in hrupa preživljajo 

marsikatero popoldne. Živalski vrt Ljubljana je tudi priljubljen izletniški cilj ljudi iz vse Slovenije (in 

tudi tujine). V tem primeru se letna ali polletna vstopnica kupi prvenstveno zaradi otrok, medtem ko 

so starši bolj ali manj le njegovi spremljevalci. Starši, ki si ne morejo privoščiti dveh odraslih 

vstopnic, torej na nek način prikrajšajo otroka za vstop v živalski vrt, saj ga lahko spremlja le ena 

oseba oz. starš. Smiselno bi bilo razmisliti o taki vrsti letnih in polletnih odraslih vstopnic, ki bi bile 

prenosljive med dvema staršema, kar pomeni, da bi lahko otroka spremljal enkrat en drugič pa drug 

starš.  
 

Podajamo predlog, da se informatika ZOO Ljubljana uredi tako, da bo imetnikom letnih in polletnih 

vstopnic omočen vstop tudi samo z osebnim dokumentom ali geslom. 

 

Lep pozdrav, 

                                             

 

                                            Simona Pirnat Skeledžija 

                                            Mestna svetnica SK SMC 

 


