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Mestni svet 

Mestne občine Ljubljana 

Mestni trg 1 

1000 Ljubljana  

 

 

Zadeva: Amandma k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah 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, uvrščenemu na dnevni red 23. seje Mestnega sveta MOL, sklicane za 31. 5. 

2021, vlagamo naslednja amandmaja.  

 

1.  AMANDMA: 

 

V tretjem odstavku  2. člena se beseda »tretji« nadomesti z besedo »četrti«. 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.« 

 

Obrazložitev: 

Za pravilno razumevanje predlaganih sprememb je potrebno preštevilčenje odstavkov, zato  

vlagamo amandma redakcijske narave.  

 

2. AMANDMA: 

 

Besedilo 5. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: 

 

Tretja alineja veljavnega 11. člena se spremeni tako, da glasi: 

»- hraniti živali, ki živijo prosto v naravi, razen na za ta namen določenih lokacijah. Prepoved 

hranjenja tudi ne velja za potrebe izvajanja programov in projektov MOL ter za ptice in 

veverice v javnih parkih in krajinskih parkih MOL.«  

 

V 11. členu se na koncu osme alineje pika nadomesti z vejico in dodajo nove deveta, deseta in 

enajsta alineja, ki se glasijo: 

- »poškodovati opremo in naprave na javnih otroških igriščih in na površinah za šport v 

naravi, 

- saditi drevesa in grmovnice, 

- poškodovati javne zelenice.«  

 

Obrazložitev: 

V tretji alineji 11. člena veljavnega odloka se prepoveduje vsesplošno hranjenje živali na javnih 

zelenih površinah. Predlagamo izjemo, da se za hranjenje živali na za ta namen določenih lokacijah 

dovoljuje hranjenje na krmiščih za hranjenje ptic, mačjih hišicah, krmilnicah ipd. ter ptic in veveric v 

javnih parkih in krajinskih parkih MOL. Predlagamo, da se uredijo javna hranilnice: tipske mačje 



 

 

hišice ali posodice, označene s serijskimi številkami. Vsako hranišče naj bo uradno zavedeno na 

seznamu hranišč.  Določi se kdo oz. katero društvo  je zanj odgovorno.  

 

Hranjenje ptic in veveric samo na območju parka Tivoli ni dobra rešitev, zato predlagamo, da se 

dovoljuje hranjenje na javnih krmiščih v javnih parkih in vseh razglašenih krajinskih parkih: Zajčja 

dobrava, Polhograjski Dolomiti, krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter Ljubljansko barje. 

Krmišča za hranjenje ptic so postavljena tudi na javnih otroških igriščih in parkih. V šolah se izvaja 

tudi program izdelovanja ptičjih krmilnic, ki poleg vrtčevskih in šolskih dvorišč krasijo tudi javna 

otroška igrišča in parke, zato je potrebna predlagana razširitev.  

 

Strinjamo se z obrazložitvijo mestne uprave k 5. členu predloga odloka, da se dodajo še prepovedi, ki 

se nanašajo na posege na javnih zelenih površinah, in sicer prepoved poškodovanja opreme in naprav 

na javnih otroških igriščih in na površinah za šport v naravi in sajenje dreves in grmovnic ter 

poškodovanje javnih zelenic.  

 

Tovariški pozdrav,  

Milan Jakopovič 

vodja Svetniškega kluba Levica 


