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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 17. točko 30. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ter mnenja ČS Center, 
sklicane za 6. 7. 2009 in sprejel naslednje SKLEPE k: 
Tč. a )  
Pod naslovom »Predlog Odredbe o določitvi največje dovoljene hitrosti« je odbor sprejel 
sledeči  SKLEP : 
Odbor za gospodarske javne službe in promet podpira Predlog Odredbe o določitvi 
največje dovoljene hitrosti in predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana, da jo 
sprejme.  
Glasovanje: navzoči: 5, za: 5,  /sklep je sprejet. 
 
Tč. b ) 
Pod naslovom »Predlog Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, namenjenih 
parkiranju stanovalcem s stalnim prebivališčem na območju za pešce« je odbor sprejel 
sledeči 
SKLEP: 
Odbor za gospodarske javne službe in promet podpira Predlog Odredbe o določitvi 
javnih parkirnih površin, namenjenih parkiranju stanovalcem s stalnim prebivališčem 
na območju za pešce in predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana, da jo 
sprejme.     
Glasovanje: navzoči: 5, za: 5,  /sklep je sprejet. 
 
Tč. c )                                                                 
Pod naslovom »Predlog Odredbe o določitvi smeri potekanja prometa po glavnih 
mestnih cestah in zbirnih cestah« je odbor sprejel sledeči SKLEP: 
Odbor za gospodarske javne službe in promet podpira Predlog Odredbe o določitvi 
smeri potekanja prometa po glavnih mestnih cestah in zbirnih cestah in predlaga 
Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana, da jo sprejme. 
Glasovanje: navzoči: 4, za: 4,  /sklep je sprejet.    



Tč. d )                                                                    

Pod naslovom »Predlog Odredbe o določitvi posebnih prometnih pasov za vozila 
mestnega linijskega prevoza potnikov na občinskih cestah« je odbor sprejel sledeči 
SKLEP:  

Odbor za gospodarske javne službe in promet podpira Predlog Odredbe o določitvi 
posebnih prometnih pasov za vozila mestnega linijskega prevoza potnikov na občinskih 
cestah in predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana, da jo sprejme.  

Glasovanje: navzoči: 4,  za: 4,  /sklep je sprejet.  

 Tč. e )                                                                   

Pod naslovom »Predlog Odredbe o določitvi območij za pešce« je odbor sprejel sledeči 
SKLEP: 

Odbor za gospodarske javne službe in promet podpira Predlog Odredbe o določitvi 
območij za pešce ter predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana, da jo sprejme.    

Glasovanje: navzoči: 4,  za: 4, /sklep je sprejet 

Odbor se je tudi seznanil, da bo Župan vložil amandma k 2. členu te odredbe. 

 

 

 
Pripravil:                                                                 PREDSEDNIK 
Iztok BEŽAN                                                   prof. dr. Andrej RUS, l.r. 
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