
 

Številka: 90000-7/2022-12       k 2. točki   

Datum: 1. 7. 2022                                                                                         34. seje  

 

MESTNI SVET MOL                                                                                                    

Mestni trg 1                                                                                                                    

1000  Ljubljana 
 

 

Zadeva: Svetniška pobuda – pasji parki 

Na podlagi 97. člena Poslovnika Mestne občine Ljubljana, postavljam v imenu Svetniškega kluba Nova 

Slovenija županu in pristojnim službam naslednje svetniško pobudo: 

V Ljubljani je bilo po podatkih iz leta 2018 (vir: spletna stran MOL) 29.000 psov. Če bi bili podatki 

ažurirani, bi bila številka zagotovo precej večja. Za pasje ljubljenčke je v Ljubljani trenutno urejenih 

šest pasjih parkov, kar gotovo ne zadošča za sprehode, prosti tek in igro vseh ljubljanskih psov.  

 

Veliko pasjih ljubljenčkov živi v strnjenih naseljih v blokih. Odgovorni pasji lastniki se zavedajo, da 

jih je treba večkrat na dan peljati na sprehod. Pes zelo rad tudi prosto teče, kar je neovirano omogočeno 

le v pasjem parku ali pasji šoli. Prvi pasji park je bil v Ljubljani urejen leta 2010 ob Vilharjevi cesti, 

zadnji pa leta 2019 v Družinskem parku Muste.  

 

Občani Šiške so samo del Ljubljančanov, ki ugotavljajo, da se po ulicah, parkih in otroških igriščih 

sprehaja vedno več psov. Praviloma jih imajo lastniki na vrvicah, vedno več pa je prosto spuščenih, 

kljub temu, da to ni dovoljeno. Enako žal ugotavljajo tudi sprehajalci na PST-ju in v Krajinskem parku 

Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.  

 

V Četrtni skupnosti Šiška je Pasji park pri športnem objektu Ilirija, zraven terasastih blokov, vendar bi 

si občani in gotovo tudi lastniki psov želeli še kakšnega. Svetniški klub NSi daje pobudo za ureditev 

še enega pasjega parka med Celovško cesto in Derčevo ulico, na veliki travnati površini med bloki, 

kjer je ob strani na novo urejen Andersenov drevored z novimi drevesi.   

 

Svetniški klub NSi ob tem podaja dodatno pobudo, naj se v vsaki četrtni skupnosti v Ljubljani uredi 

vsaj en pasji park. Prepričani smo, da ima MOL dovolj zemljišč, da bi lahko to občina brez večjih težav 

tudi uspešno realizirala. 

 

Vljudno prosimo, da se do pobud tudi pisno opredelite. 

 

Lepo pozdravljeni,  

 

 

 

Mojca Sojar l.r. 

Vodja Svetniškega kluba NSi 

 

 

 

 

 

 

 

 


