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MESTNEMU SVETU MESTNE OBČINE LJUBLJANA  
 
 
ZADEVA: PRIPOMBE K  OSNUTKU ODLOKA O SPREMEMBAH IN  
                DOPOLNITVAH ODLOKA O CESTNOPROMETNI UREDITVI  
 
 
Mestnemu svetu predlagamo, da pod 16. točko 31. seje Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana, ki bo dne 28. 09. 2009, sprejme naslednje  
 
PRIPOMBE:                                    
 

k 1. členu  
  - v drugi alineji se črtajo besede: »ne glede na lastništvo« 
  - v tretji alineji se črtajo besede: »ali drugih razlogov«      

 
Obrazložitev: 
Lastništvo je definirano in ga občinski odlok ne more na novo opredeljevati. 
Razlogi bi morali bili v tem aktu definirani, ker ne vemo kateri so drugi razlogi. 
    

      k 8. členu  
       - v četrti alineji se črtajo besede: »na drugi javni površini«  

 
Obrazložitev: 
Če bi tako besedilo ostalo, bi lahko parkirali le na mestih, kjer je to s prometno 
signalizacijo dovoljeno in ne kot pravi zakon, da je na javni površini parkiranje 
dovoljeno skladno s prometnimi predpisi in prometno signalizacijo. 
 
  k 9. členu 
  - se črta v celoti 
 
Obrazložitev:    
Vožnjo s kolesi po območjih za pešce že opredeljuje zakon. Normativi (štev. pešcev 
in m2) niso utemeljeni.  Ker je promet udeležencev stalno v »gibanju« bo zelo težko 
dokazovati kršitev tega »normativa«. Po našem mnenju, ta člen ne vzdrži resne 
presoje, ampak je bolj stvar »domislice« in želja. 
 
 
 
 



k 10. členu 
   - se v drugi vrsti črta beseda: »neposredni« 
 
Obrazložitev: 
Je že opredeljen v 14. členu ZVCP. 
 
k 14. členu 
   - prvi odstavek se v celoti črta  
 
Obrazložitev: 
Delavci LPT ki izvajajo priklenitev »lisic« (zgolj fizično delo) nimajo pooblastil še kar 
koli prilepiti ali zatikati na vozilo. Obvestilo o prekršku in obvestilo o priklenitvi sta 
zadevi  postopka, ki ga izvaja pooblaščena uradna oseba, delavci LPT pa to zagotovo 
niso.         

      
 

 
 
                                                          Vodja svetniškega kluba SDS 
 
                                                                     Dimitrij Kovačič 
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