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Mestni svet 
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Mestni trg 1 

1000 Ljubljana  

 

 

Zadeva: Amandma k predlogu Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu v 

Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek  

 

K predlogu Odloka o dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Ljubljana s 

predlogom za hitri postopek, uvrščenemu na dnevni red 27. seje Mestnega sveta MOL, sklicane za 

15. 11. 2021, vlagamo naslednji: 

 

AMANDMA 

V 2. členu se črta besedilo »in da je hkrati na kolesu naložen tovor«.  

 

Obrazložitev:  

 

S predlagano spremembo želimo omogočiti dostop na pokopališče s kolesom v primeru, ko pešec 

potiska kolo ob sebi. Predlagatelj dopušča dostop s kolesom le v primeru, da ga pešec potiska ob sebi 

in da je hkrati na kolesu naložen tovor. S predlagano spremembo se v Levici ne strinjamo:   

- Na pokopališče se dopušča dostop s kolesom le v primeru, da ga pešec potiska ob sebi in da 

je hkrati na kolesu naložen tovor. Torej bo pešačenje dovoljeno ob kolesu samo v primeru, ko 

bo oseba tovorila rože, pesek ali drug tovor, ko pa bo tovor odložila in se vračala proti 

izhodu, bo že v prekršku? Tovrstno pogojevanje je nesmiselno. Zakaj bi kolo brez tovora, ki 

ga oseba potiska ob sebi, kvarilo mir in javni red na pokopališču?    

- Predlagatelj ni razmišljal o tem, da obiskovalke in obiskovalci glede na naravo opravkov 

lahko na pokopališče vstopijo pri enem vhodu, zapustijo pa ga pri drugem. Če bi pustili kolo 

ob vhodu, bi se morali ponj vračati; kar posebej na pokopališču Žale lahko predstavlja kar 

dolgo razdaljo. 

- Ob vseh pokopališčih ni urejenih kolesarskih parkirišč, predvsem ne varovanih. Nekatera 

krajevna pokopališča nimajo niti stojal za kolesa. Pred sprejetjem tega ukrepa bi morala 

občina prehodno zgraditi in zagotoviti kolesarska stojala oz. ustrezna varovana kolesarska 

parkirišča, da bi obiskovalke in obiskovalci lahko varno pustili svoja kolesa pred vhodom. 

 

Tovariški pozdrav,  

Milan Jakopovič 

vodja Svetniškega kluba Levica 

 


