
MESTNA OBČINA LJUBLJANA                          
MESTNI SVET 
Odbor za gospodarske javne službe in promet 
Adamič Lundrovo nabrežje 2,  
p.p. 25, 1001 Ljubljana 
ep - iztok.bezan@ljubljana.si  
(tel. 306 45- 42 ) 
                                                                             k 16. tč. 30. seje MS   

Številka: 032-2/2009-19 
Datum: 30. 6. 2009 
 
 
MESTNEMU SVETU MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
                  

P O R O Č I L O 
 
Odbor za gospodarske javne službe in promet je na svoji 24. seji dne 30. 6. 2009 obravnaval gradivo 
za 16. točko 30. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicane za 6. 7. 2009  z naslovom 
»Predlog Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov« in 
sprejel naslednje SKLEPE: 
 
SKLEP 1: 
Odbor za gospodarske javne službe in promet AMANDMAJE, katere je podal samostojni 
mestni svetnik mag. Janeza KOPAČ in sicer: 
- K 1. členu predloga Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov 
potnikov ne podpira. 
Glasovanje: navzoči:  5,  za: 5 /sklep je sprejet 
- K dodanemu novemu VII. Poglavju in 31. členu predloga Odloka o organizaciji in načinu 
izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov ne podpira.  
Glasovanje: navzoči: 5,  za:  5 /sklep je sprejet 
- K novemu 38. členu predloga Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih 
prevozov potnikov ne podpira.   
Glasovanje: navzoči: 5,  za:  5 /sklep je sprejet 
 
SKLEP 2: 
Odbor za gospodarske javne službe in promet AMANDMA Svetniškega kluba LDS k 5.  členu 
predloga Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov ne 
podpira. 
Glasovanje: navzoči: 5, za: 4, proti: 1 /sklep je sprejet . 
         

         
SKLEP 3: 
Odbor za gospodarske javne službe in promet podpira Predlog Odloka o organizaciji in načinu 
izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov ter predlaga Mestnemu svetu Mestne občine 
Ljubljana, da ga sprejme. 

 
Glasovanje: navzoči: 5, za: 3, proti: 2 /sklep je sprejet . 
 
Odbor se je seznanil z amandmaji k členom 5, 22, 25, 32 in 35, ki jih bo vložil Župan  

                                                  PREDSEDNIK 
                                                       prof. dr. Andrej RUS, l. r. 

Pripravil: 
Iztok BEŽAN 


	Odbor za gospodarske javne službe in promet 
	Adamič Lundrovo nabrežje 2,  
	p.p. 25, 1001 Ljubljana 
	ep - iztok.bezan@ljubljana.si  
	Številka: 032-2/2009-19 
	                                                  PREDSEDNIK 


