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Zadeva:  Amandmaji k predlogu Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih 
               linijskih prevozov potnikov in amandma k amandmaju svetniškega kluba LDS 
 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana predlagam, da k predlogu Odloka o organizaciji in 
izvajanju mestnih linijskih prevozov potnikov (v nadaljevanju: Odlok), uvrščenemu na dnevni 
red 30. seje mestnega sveta, sklicane za dne 6. 7. 2009, sprejme naslednji amandma na 
amandma in amandmaje:  
 
 
1. AMANDMA NA AMANDMA: 
 
V amandmaju Svetniškega kluba LDS k 5. členu Odloka se besede »dodata novi alinei« 
nadomestijo z besedami »doda četrta alineja, dosedanja četrta, peta in šesta alinea 
postanejo peta, šesta in sedma alinea«, beseda »in« v prvi alinei amandmaja se 
nadomesti z vejico in črta se druga alinea amandmaja.   
 
Obrazložitev: 
Predlagan amandma, da se omogoči povezava s centrom mesta od ponedeljka do petka od 
3.00 do 24.00 ure, ob sobotah in nedeljah od 4.00 do 24.00 ure in 25. decembra ter 1. januarja 
od 00.00 do 24.00 ure tudi do Sostrega je nesprejemljiv, saj na tem območju ni povpraševanja 
uporabnikov po storitvi javne službe v nočnem času. Izvajalec javne službe je pred petimi leti 
na več linijah uvedel podaljšani obratovalni čas in se je izkazalo, da je podaljšanje nepotrebno 
in je bil po enem letu obratovanja ukinjen. Izvajalec po ukinitvi ni prejel nobene pripombe 
uporabnikov. Smiseln je le podaljšan obratovalni čas na tistih linijah, ki jih določa odlok in 
predlagan podaljšan obratovalni čas do Štepanjskega naselja. Zaradi navedenega predlagam 
amandma na amandma. 
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2. AMANDMA : 
 
V drugem odstavku 5. člena se v tabeli črta deveta vrstica. 
 
V Prilogi 2 se osma vrstica številka linije »5«  in ime linije  »Podutik – Štepanjsko 
naselje« spremeni tako, da se glasi: 
»5 Podutik-Štepanjsko naselje 30 30 30 30 30 15 15 20 30 - 15 15 20 20 30 10 12  15 20 
30 10 12 15 20 30 10 12 15 20 30 10 12 15 20 30 13 13 15 20 30 10 12 15 20 30 10 12 15 
20 30 10 12 15 20 30 13 13 15 20 30 13 13 15  20 30 15 15 15 20 30 15 15 15 20 20 30 30 
30 30 30 30 30 30 30 30.« 
 
V Prilogi 2 se črta deveta vrstica. 
 
Obrazložitev: 
Amandma je predlagala svetniška skupina LDS in ga predlagatelj deloma sprejema. 
Amandma pomeni, da se mora v 5. členu spremeniti besedilo člena in Priloga 2. Sprememba 
5. člena vsebinsko pomeni, da bo na podlagi predlaganega amandmaja tudi Štepanjsko naselje 
povezano s centrom mesta od ponedeljka do petka od 3.00 do 24.00 ure, ob sobotah in 
nedeljah od 4.00 do 24.00 ure in 25. decembra ter 1. januarja od 00.00 do 24.00 ure. Vsebina 
amandmaja je smiselna zaradi velikega števila stanovalcev in uporabnikov storitev javne 
službe na območju Štepanjskega naselja. 
 
3. AMANDMA: 
 
V drugem  stavku  prvega  odstavka 17.  člena  se  za  besedo   »najmanj«  doda  besedilo 
»0,36 m2, na postajališčih z več kot tremi linijami najmanj«. 
 
Obrazložitev: 
Zaradi različnih velikosti avtobusnih postajališč po številu potnikov in številu linij se 
predlaga, da se za postajališča z najmanjšim številom linij doda tretja najmanjša velikost table 
za vozne rede in sicer v velikosti 0,36 m2, poleg velikosti 0,70 m2 za postajališče z več kot 
tremi linijami in 1 m za postajališča z več kot desetimi linijami. 
 
4. AMANDMA: 
 
V drugem in tretjem odstavku 22. člena se za besedo »izvajalca« doda vejica in besedilo 
»mestni redar« v ustreznem sklonu. 
 
Obrazložitev: 
Predlagan amandma k 22. členu pomeni, da bo poleg kontrolorja izvajalca ali inšpektorja 
Mestne uprave MOL opravljal nadzor nad vozovnicami v vozilih še mestni redar Mestne 
uprave MOL. 
 
5. AMANDMA: 
 
V 25. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:  
»Brezposelna oseba, ki predloži potrdilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje o 
vpisu v evidenco brezposelnih oseb, lahko pridobi mesečno splošno vozovnico s petdeset 
odstotnim popustom.« 
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Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 
 
Obrazložitev: 
Zaradi vse večjega števila brezposelnih oseb, ki se zaradi recesije  še  povečuje,  predlagam, 
da se ohrani sistem popustov za brezposelne  osebe  pri  nakupu  splošne  mesečne  vozovnice  
za mestni   linijski   prevoz   potnikov   na   območju  Mestne  občine  Ljubljana.   Zato  se  v  
25. členu   odloka,   ki   določa  popuste  pri   posameznih  vrstah  uporabnikov,  doda  nov  
zadnji  odstavek, ki omogoča  brezposelni  osebi, ki predloži potrdilo Zavoda  Republike 
Slovenije za zaposlovanje o vpisu v evidenco  brezposelnih  oseb,  da   lahko   pridobijo  
splošno  mesečno vozovnico s petdeset odstotnim popustom.  
 
6. AMANDNMA 
 
V prvem odstavku 32. člena se beseda »opravlja« nadomesti z besedo »opravljata«, na 
koncu stavka pa se črta pika in doda besedilo »in Mestno redarstvo Mestne uprave 
MOL za prekrške iz 35. člena tega odloka«.  
 
Obrazložitev: 
Zaradi večje učinkovitosti nadzora se predlaga s tem amandmajem poleg inšpektorjev še 
nadzor mestnih redarjev Mestne uprave MOL. 
 
7. AMANDMA: 
 
V prvi alinei 35. člena se za besedo »izvajalca« doda vejico in besedilo »mestnemu 
redarju«.  
 
Obrazložitev 
Zaradi amandmaja na 22. in 32. člen odloka se mora spremeniti tudi člen, ki določa globo za 
drugi odstavek 22. člena, ker globo izrekata inšpektor in mestni redar.  
 
 
          Župan 
          Zoran JANKOVIĆ 
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