
1 

 

  
 

 

Številka: 007-17/2015-3              

Datum: 9. 6. 2015                        
 

 

Mestna občina Ljubljana 

Mestni svet 

 

 

ZADEVA:  Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana 

 

 

PRIPRAVIL:     Mestna uprava Mestne občine Ljubljana,  

   Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet  

 

 

NASLOV:  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju 

in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin  

 

 

POROČEVALCI: David Polutnik, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in 

promet 

 Dragan Raonić, podsekretar Oddelka za gospodarske   dejavnosti 

in promet 

 mag. Jasna Tušar, višja svetovalka Oddelka za gospodarske   

dejavnosti in promet 

  

PRISTOJNO  

DELOVNO TELO:              Odbor za gospodarske javne službe in promet 

 

 

PREDLOG  SKLEPA:    

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin. 

 

 

   Župan 

                                          Mestne občine Ljubljana 

             Zoran Janković 

 

 

 

Priloga:  

- predlog odloka z obrazložitvijo 



2 

 

PREDLOG 

 

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – 

ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja 

(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – 

ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13) in 27. člena 

Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ….. seji….. sprejel 

 

 

 

O D L O K 

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

javnih zelenih površin 

 

 

 

1. člen  
 

V Odloku o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin (Uradni list RS, št. 11/09 in 

101/09) se v 2. členu doda nova deseta alineja, ki se glasi: 

»- mostovi,«. 

 

 

2. člen 

 

V 4. členu se drugi odstavek spremeni, tako da se glasi: 

 

 »Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja, 

katerega sestavni del je tudi letni program vzdrževanja in čiščenja občinskih cest in javnih zelenih 

površin (v nadaljnjem besedilu: Program), ki ga izdela vsako leto do konca oktobra za naslednje leto. 

Program je osnova za pripravo proračuna MOL za izvajanje javne službe za naslednje leto. Program 

pregleda in uskladi organ Mestne uprave MOL, pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljnjem 

besedilu: pristojni organ) v sodelovanju z organom Mestne uprave MOL, pristojnem za finance.«. 

 

V tretjem odstavku se besedilo »organu mestne uprave, pristojnemu za gospodarske javne službe (v 

nadaljnjem besedilu: pristojni organ)« nadomesti z besedama »pristojnemu organu«. 

 

 

3. člen 

 

V 5. členu se v drugem odstavku za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi: 

  »- čiščenje grafitov,«. 

 

Dosedanji tretja in četrta alineja postaneta četrta in peta alineja. 

 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

 

»Storitve javne službe urejanje in čiščenje javnih zelenih površinah so:  

- grabljenje listja pred začetkom vegetacije,  

- gnojenje trat in rastlin, 

- zračenje, sejanje, valjanje trat in podobno,  

- košnja trave, 

- intenzivna košnja javnih zelenih površin z rastišči invazivnih rastlin, glede na vrsto rastline,  

- sajenje novega drevja,  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-1350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-1224
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1847
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2638
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1682
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2856
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4888
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3337


3 

 

- redno obrezovanje drevja,  

- pregled drevja, 

- namakanje ali zalivanje nasadov in novo zasajenih dreves,  

- odstranjevanje ter nadomeščanje prizadetega in poškodovanega drevja,  

- načrtno, sistematično strokovno odstranjevanje invazivnih drevnin,  

- sajenje novih grmovnic,  

- jesensko, zimsko ali spomladansko obrezovanje grmovja,  

- obrezovanje striženih živih mej,  

- zatiranje rastlinskih bolezni in škodljivcev,  

- urejanje in čiščenje poti in drugih utrjenih površin v lasti MOL,  

- sajenje in obnavljanje nasadov s sezonskim cvetjem, trajnicami in čebulnicami, 

- postavljanje in vzdrževanje posod, cvetličnih loncev in podobne opreme za saditev okrasnih rastlin 

na javnih površinah,  

- sajenje in obnavljanje zasajenih okrasnih rastlin v opremi iz prejšnje alineje tega člena,  

- vzdrževanje parkovne in druge opreme,  

- vzdrževanje opreme na otroških igriščih,  

- pregled opreme na otroških igriščih, 

- redno pobiranje komunalnih in drugih odpadkov,  

- postavljanje, vzdrževanje in čiščenje opreme za odlaganje in zbiranje komunalnih odpadkov,  

- druga podobna opravila.«. 

 

V petem odstavku se beseda »lep« nadomesti z besedo »čist«. 

 

 

4. člen 

 

6. člen se črta. 

 

 

5. člen 

 

V 8. členu se 6. točka spremeni tako, da se glasi: 

»6. vzpostavi in vodi evidenco v elektronski in pisni obliki - kataster o lokacijah, številu in vrsti     

opreme ter vrsti storitev na občinskih cestah,«. 

 

V 15. točki se v napovednem stavku za besedo »evidenco« doda besedilo »v elektronski in pisni 

obliki« ter v peti alineji točke a) in v četrti alineji točke b) besedilo »enoletnih okrasnih rastlin« 

nadomesti z besedilom »sezonskega cvetja, trajnic«. 

 

 

6. člen 

 

10. člen se spremeni, tako da se glasi: 

 

»Na občinski cesti je prepovedano hraniti živali.«. 

 

 

7. člen 

 

V 11. členu se v drugi alineji za besedilom »trgati,« dodata besedi »nepravilno obrezovati«. 

 

Tretja alineja se spremeni, tako da se glasi:  

»- hraniti živali, razen ptic in veveric na območju parka Tivoli,«. 

 

Črtajo se četrta, sedma in osma alineja. 



4 

 

Dosedanja peta in šesta alineja postaneta četrta in peta alineja, dosedanja deveta do enajsta alineja 

postanejo šesta do osma alineja. 

 

 

8. člen 

 

12. člen se črta. 

 

 

9. člen 

 

V 13. členu se črta drugi odstavek. 

 

 

10. člen 

 

14., 15., 16. in 17. člen se črtajo. 

 

 

11. člen 

 

18. člen se spremeni tako, da se glasi: 

 

»Skrbnik psa, konja ali druge živali mora takoj odstraniti iztrebke v primeru onesnaženja občinske 

ceste ali javne zelene površine.«. 

 

 

12. člen 

 

V 22. a členu se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi: 

 

»Če Inšpektorat Mestne uprave MOL ugotovi, da pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, 

posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ali posameznik ravna v nasprotju:  

- s prvo alinejo 11. člena tega odloka, odredi odstranitev komunalnih odpadkov,  

- s sedmo alinejo 11. člena tega odloka, odredi odstranitev kablov, žic, anten, reklamnih napisov, 

ptičjih hišic in podobno,  

- z osmo alinejo 11. člena tega odloka, odredi odstranitev odloženega ali skladiščenega materiala ali 

komunalnih odpadkov ali predmetov.«. 

 

Drugi odstavek se črta. 

 

 

13. člen 

 

24. člen se spremeni, tako da se glasi: 

 

»Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki stori dejanje iz 10. člena tega odloka. 

 

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne 

osebe.  

 

Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 

samostojno opravlja dejavnost, ki stori dejanje iz 10. člena tega odloka.  
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Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba 

samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.  

 

Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posameznik - uporabnik, ki stori dejanje iz 10. člena tega 

odloka.«.  

 

 

14. člen 

 

V 25. členu se v prvem, tretjem in petem odstavku besedilo »prve, osme, devete, desete in enajste« 

nadomesti z besedilom »prve, druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme ali osme.«. 

 

Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:  

 

»Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posameznik - uporabnik, ki stori dejanja iz prve, tretje, 

četrte, pete, šeste, sedme ali osme alineje 11. člena tega odloka.«. 

 

V osmem odstavku se številka »50« nadomesti s številko »1000« ter besedilo »dejanja iz druge, četrte 

in pete« nadomesti z besedilom »dejanje iz druge«. 

 

Deveti odstavek se črta. 

 

 

15. člen 

 

26., 28., 29., 30. in 31. člen se črtajo. 

 

 

16. člen 

 

V 32. členu se številka »40« nadomesti s številko »100«. 

 

 

KONČNA DOLOČBA 

 

 

17. člen 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

Številka:  

Ljubljana,  

 

              Župan 

              Mestne občine Ljubljana 

              Zoran Janković 
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Obrazložitev 

predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in 

javnih zelenih površin  

 

 

 

Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih 

zelenih površin je obravnaval in sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 6. seji 18. 5. 2015. V 

obrazložitvi so podani odgovori na predloge, mnenja, opozorila in pripombe iz razprave Odbora za 

gospodarske javne službe in promet in iz razprave posameznega mestnega svetnika. Za vse pripombe, 

predloge, mnenja in opomine, ki se nanašajo na odlok je v besedilu tudi odgovor, ali so le ti bili 

upoštevani  ali ne in zakaj. 

 

 

I. Stališča do pripomb Odbora za gospodarske javne službe in promet iz 7. seje z dne 12. 5. 2015 

 

Pripomba št. 1: Odbor za gospodarske javne službe in promet 

V 6. členu naj se določijo mesta za hranjenje živali. 

 

Stališče do pripombe št. 1: Odbor za gospodarske javne službe in promet 

Pripomba se ne upošteva, kajti na občinskih cestah je nevarno hraniti živali, poleg tega morajo biti 

občinske ceste čiste in urejene, da je mogoče varno odvijanje prometa na njih.  

 

Pripomba št. 2: Odbor za gospodarske javne službe in promet 

V 7. členu naj se določijo mesta za hranjenje živali. 

 

Stališče do pripombe št. 2: Odbor za gospodarske javne službe in promet 

Pripomba je upoštevana, tako da se omogoča hranjenje ptic in veveric na območju parka Tivoli. 

  
 

II. Stališča do pripomb podanih na seji mestnega sveta 

 

Gospa Mojca Škrinjar 

 

Pripomba št. 1: Mojca Škrinjar 

V 6. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in 

javnih zelenih površin naj se na občinskih cestah spremeni dikcija in naj se prepove hranjenje tujih 

živali. 

 

Stališče do pripombe št. 1: Mojca Škrinjar 

Pripomba se ne upošteva, kajti na občinskih cestah je prepovedano hranjenje tako lastnih, kot tujih 

živali iz razlogov, ki so navedeni pri stališču do pripombe št. 1 Odbora za gospodarske javne službe in 

promet. 

 

 

Gospod mag. Anže Logar 

 

Pripomba št. 1: mag. Anže Logar 

Odlok je neživljenjski, ker prepoveduje hranjenje živali na občinskih cestah in javnih zelenih 

površinah. 

 

Stališče do pripombe št. 1: mag. Anže Logar 

Odgovor je enak kot pri stališču do pripombe št. 1 in št. 2 Odbora za gospodarske javne službe in 

promet. 
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Pripomba št. 2: mag. Anže Logar 

Višina globe za kršenje prepovedi sekanja, lomljenja, trganja, nepravilnega obrezovanja ali kakšnega 

drugačnega poškodovanja dreves in njegovih delov, grmovja, žive meje ali ostale vegetacije, storjene s 

strani posameznika – uporabnika, določena v tretjem odstavku 14. člena osnutka Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin, ki 

se iz 50 eurov zviša na 1000 eurov, je previsoka. 

 

Stališče do pripombe št. 2: mag. Anže Logar 

Pripomba se ne upošteva. Višina globe je določena v primerni višini in v skladu z osmim odstavkom 

17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 

74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US), ker gre za dejanja, ki najbolj poškodujejo zelene površine. 

 

 

Gospod Mirko Brnič Jager 

 

Pripomba št. 1: Mirko Brnič Jager 

Višina glob v odloku je nesorazmerna. 

 

Stališče do pripombe št. 1: Mirko Brnič Jager 

Višina glob, ki so določene v IX. poglavju odloka so določene v primerni višini in v skladu z osmim 

odstavkom 17. člena Zakona o prekrških. 

 

Pripomba št. 2: Mirko Brnič Jager 

12. člen veljavnega odloka je črtan, ni pa črtana globa v 26. členu. 

 

Stališče do pripombe št. 2: Mirko Brnič Jager 

Ker je pripomba utemeljena, se jo upošteva. 

 

 

Gospod Denis Striković 

 

Pripomba št. 1: Denis Striković 

V tretji odstavek 3. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju 

občinskih cest in javnih zelenih površin naj se doda še sajenje avtohtonega medovitega rastlinja. 

 

Stališče do pripombe št. 1: Denis Striković 

Pripomba se ne upošteva, kajti v skladu s 3. členom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin se lahko sadi vse vrste sezonskega cvetja, 

trajnic in čebulnic (med katere sodi tudi avtohtono medovito rastlinje). Sajenje ali ne sajenje 

medovitega avtohtonega rastlinja bo stvar izvedbe javne službe za vsak primer posebej. 

 

 

Gospod Jernej Pavlin 

 

Pripomba št. 1: Jernej Pavlin 

Višina glob v kazenskih določbah od 23. do 33. člena je previsoka. 

 

Stališče do pripombe št. 1: Jernej Pavlin 

Odgovor je enak kot pri stališču do pripombe št. 1 Mirka Brnič Jagerja. 

 

Pripomba št. 2: Jernej Pavlin 

Globa, s katero se kaznuje skrbnika živali, ki ne počisti za svojim ljubljenčkom, v višini 100 eurov, je 

previsoka. 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1376
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0786
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4126
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3062
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3705
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Stališče do pripombe št. 2: Jernej Pavlin 

Pripomba se ne upošteva. Višina globe je določena v primerni višini, ker želimo, da so občinske ceste 

in javne zelene površine čiste in urejene, poleg tega je višina navedene globe v skladu z osmim 

odstavkom 17. člena Zakona o prekrških. 

 

Pripomba št. 3: Jernej Pavlin 

Predlaga se, da se določijo mesta, kjer bi bilo dovoljeno hraniti živali. 

 

Stališče do pripombe št. 3: Jernej Pavlin 

Odgovor je enak kot pri stališču do pripombe št. 1 in 2 Odbora za gospodarske javne službe in promet. 

 

Pripomba št. 4: Jernej Pavlin 

12. člen veljavnega odloka je črtan, ni pa črtana globa v 26. členu. 

 

Stališče do pripombe št. 4: Jernej Pavlin 

Odgovor je enak kot pri stališču do pripombe št. 2 Mirka Brnič Jagerja. 

 

 

Gospod Janez Žagar 

 

Pripomba št. 1: Janez Žagar 

Pri prepovedi hranjenja živali se predlaga, da isti člen ne bi urejal konjev, psov in drugih živali. 

 

Stališče do pripombe št. 1: Janez Žagar 

Odgovor je enak kot pri stališču do pripombe št. 2 Odbora za gospodarske javne službe in promet. 

 

Pripomba št. 2: Janez Žagar 

Pripomba se nanaša na kaznovanje skrbnika živali (natančneje konja), ki ne počisti za svojim 

ljubljenčkom. 

 

Stališče do pripombe št. 2: Janez Žagar 

Odgovor je enak kot pri stališču do pripombe št. 2 Jerneja Pavlina. 

 

 

Gospa Irena Kuntarič Hribar 

 

Pripomba št. 1: Irena Kuntarič Hribar 

Pripomba se nanaša na problem potepuških živali in njihovega hranjenja. 

 

Stališče do pripombe št. 1: Irena Kuntarič Hribar 

Pripomba se ne upošteva, ker se ne nanaša na vsebino odloka, ki je predmet obravnave. 

 

Pripomba št. 2: Irena Kuntarič Hribar 

Pripomba se nanaša na problem, kako zamejiti populacijo vran v Ljubljani. 

 

Stališče do pripombe št. 2: Irena Kuntarič Hribar 

Pripomba se ne upošteva, ker se ne nanaša na vsebino odloka, ki je predmet obravnave. 

 

 

Gospod dr. Dragan Matić 

 

Pripomba št. 1: dr. Dragan Matić 

Predlog, da se zaradi prepovedi hranjenja veveric v Tivoliju uvede prehodno obdobje, da se seznani 

občane s prepovedjo. 
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Stališče do pripombe št. 1: dr. Dragan Matić 

Predlog ni več potreben, ker se s 7. členom predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

urejanju čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin ureja dopustnost hranjenja veveric v 

Tivoliju. 

 

 

Gospa Marija Horvat 

 

Pripomba št. 1: Marija Horvat 

Pobuda, da se okoli vrtcev postavijo opozorilne table, da so dolžni lastniki živali počistiti njihove 

iztrebke. 

 

Stališče do pripombe št. 1: Marija Horvat 

Pripomba se ne upošteva, ker se ne nanaša na posamezno določbo odloka, ki je predmet obravnave, 

lahko pa se upošteva pri samem izvajanju javne službe. 

 

Pripomba št. 2: Marija Horvat 

Višina globe za kršenje prepovedi sekanja, lomljenja, trganja, nepravilnega obrezovanja ali kakšnega 

drugačnega poškodovanja dreves in njegovih delov, grmovja, žive meje ali ostale vegetacije, storjene s 

strani posameznika – uporabnika, določena v tretjem odstavku 14. člena osnutka Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin, ki 

se iz 50 eurov zviša na 1000 eurov, je previsoka. 

 

Stališče do pripombe št. 2: Marija Horvat 

Odgovor je enak kot pri stališču do pripombe št. 2 mag. Anžeta Logarja. 

 

 

Gospa Nada Verbič 

 

Pripomba št. 1: Nada Verbič 

Pripomba se nanaša na problematiko živalskih iztrebkov. 

 

Stališče do pripombe št. 1: Nada Verbič 

Pripomba se ne upošteva, ker se ne nanaša na posamezno določbo odloka, ki je predmet obravnave. 

 

 

Gospa Mojca Sojar 

 

Pripomba št. 1: Mojca Sojar 

Pripomba se nanaša na 25. člen, ki določa, da župan ustanovi Odbor za Krajinski park, določi število 

članov odbora, ki mora biti liho. 

 

Stališče do pripombe št. 1: Mojca Sojar 

Pripomba se ne upošteva, ker se ne nanaša na predmetni odlok. Predmetni odlok v 25. členu ureja 

globe za ravnanje v nasprotju z 11. členom. 

 

 

Gospod Marjan Sedmak 

 

Pripomba št. 1: Marjan Sedmak 

Potrebno bi bilo spremeniti 11. člen, da bo mogoče na Rožniku oziroma v delu parka Rožnik in v 

Mostecu hoditi izven urejenih poti. 
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Stališče do pripombe št. 1: Marjan Sedmak 

Pripomba se ne upošteva, ker navedena materija (prometna ureditev poti po Rožniku ali Mostecu) ni 

predmet urejanja po tem odloku. 

 

 

III. Rešitve, ki odstopajo od osnutka odloka 

 

Rešitve, ki v predlogu odloka odstopajo od osnutka odloka, so: 

- na predlog Odbora za gospodarske javne službe in promet se v 7. členu Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o urejanju čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin, tretja alineja 11. člena 

dopolni na način, da se določi območje in vrsta živali, katere je dovoljeno hraniti, gre za krmljenje ptic 

in veveric na območju parka Tivoli, predlog je bil oblikovan v sodelovanju z Oddelkom za varstvo 

okolja Mestne uprave MOL, 

- v 12. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju čiščenju občinskih cest in javnih 

zelenih površin se v prvem odstavku 22. a člena besedilo druge alineje, ki se sklicuje na deveto alinejo 

11. člena tega odloka nadomesti s pravilno številko alineje, in sicer s »sedmo« ter besedilo tretje 

alineje, ki se sklicuje na deseto alinejo 11. člena tega odloka nadomesti s pravilno številko alineje, in 

sicer z »osmo«, 

- 15. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju čiščenju občinskih cest in javnih 

zelenih površin se črta, dosedanji 16. člen postane 15. člen in se dopolni s črtanjem 26. člena 

veljavnega odloka, ki je predviden za črtanje. 

 

 

IV. Besedila določb predloga odloka, ki se spreminjajo ali dopolnjujejo glede na osnutek odloka  

 

(besedilo, ki se črta je prečrtano, besedilo, ki se spreminja ali dopolnjuje je označeno krepko) 

 

 

7. člen 

 

V 11. členu se v drugi alineji za besedilom »trgati,« dodata besedi »nepravilno obrezovati«. 

 

Tretja alineja se spremeni, tako da se glasi:  

»- hraniti živali, razen ptic in veveric na območju parka Tivoli,«. 

 

Črtajo se četrta, sedma in osma alineja. 

 

Dosedanja peta in šesta alineja postaneta četrta in peta alineja, dosedanja deveta do enajsta alineja 

postanejo šesta do osma alineja. 

 

 

12. člen 

 

V 22. a členu se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi: 

 

»Če Inšpektorat Mestne uprave MOL ugotovi, da pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, 

posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ali posameznik ravna v nasprotju:  

- s prvo alinejo 11. člena tega odloka, odredi odstranitev komunalnih odpadkov,  

- z deveto s sedmo alinejo 11. člena tega odloka, odredi odstranitev kablov, žic, anten, reklamnih 

napisov, ptičjih hišic in podobno,  

- z deseto osmo alinejo 11. člena tega odloka, odredi odstranitev odloženega ali skladiščenega 

materiala ali komunalnih odpadkov ali predmetov.«. 

 

Drugi odstavek se črta. 
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15. člen 

 

V 26. členu se v prvem, tretjem petem in sedmem odstavku beseda »in« nadomesti z besedo »ali«. 

 

26., 28., 29., 30. in 31. člen se črtajo. 

 

 

16. člen 

 

28., 29., 30. in 31. člen se črtajo. 

 

V 32. členu se številka »40« nadomesti s številko »100«. 

 

 

17. člen 

 

V 32. členu se številka »40« nadomesti s številko »100«. 

 

 

4. Ocena finančnih in drugih posledic odloka 

 

Finančne posledice sprejetja odloka se niso spremenile od faze osnutka odloka. S sprejetjem predloga 

odloka se lahko poveča višina prihodkov iz naslova izdanih odločb Inšpektorata Mestne uprave  

Mestne občine Ljubljana na podlagi določb tega odloka, ki na novo predpisujejo globe za pravne 

osebe, samostojne podjetnike posameznike in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost. 

 

 

Ljubljana, junij 2015 

 

 

Pripravila: 

mag. Jasna Tušar 

 

 

                                                                                          Sekretar - vodja oddelka 

                                                                                           David Polutnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


