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Odbor za gospodarske javne službe in promet je na svoji 27. seji dne 17. novembra 2009 obravnaval 
gradivo za 18. točko 33. seje Mestnega sveta MOL, sklicane za 23. 11. 2009 z naslovom: »Predlog 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o cestnoprometni ureditvi« in  amandmaje k 1., 3., 10., 11. 
in 14. členu, ki jih je k predlogu odloka vložil svetniški klub LDS, ter Sklep k 3. členu predloga odloka ki 
jih je posredoval Sveta ČS Center. Odbor je po razpravi sprejel naslednje  SKLEPE: 
 
1. SKLEP: 
Odbor za gospodarske javne službe in promet amandmaja Svetniškega kluba LDS k 1. členu 
predloga odloka, ki se glasi:  
»- druga alineja 1. člena se spremeni tako, da se prvi dve besedi »javna površina«  zamenjata z 
besedilom »površina v javni rabi«. Ustrezno temu se popravi/zamenja besedilo celotnega odloka,  
ne podpira.   
(Glasovanje: navzočih: 5;  5 glasov ZA;   Sklep je bil sprejet.) 
 
2. SKLEP: 
Odbor za gospodarske javne službe in promet amandmaja Svetniškega kluba LDS k 3.  členu 
predloga odloka, ki se glasi: 
»V tabeli taksnih tarif se besedilo »motorno kolo, ki zaseda parkirni prostor« spremeni tako, da se 
glasi »motorno kolo, ki zaseda parkirni prostor namenjen parkiranju motornih koles«,  ne podpira. 
 (Glasovanje: navzočih: 5;  5 glasov ZA;  Sklep je bil sprejet.) 
 
3. SKLEP:  
Odbor za gospodarske javne službe in promet amandmaja Svetniškega kluba LDS k 10. členu 
predloga odloka, ki se glasi:  
»V stavku 10. člena se izpusti beseda »stavbe«,  ne podpira.  
(Glasovanje: navzočih: 5;  5 glasov ZA;  Sklep je bil sprejet.) 
 
4. SKLEP: 
Odbor za gospodarske javne službe in promet amandmaja Svetniškega kluba LDS k 11. členu 
predloga odloka, ki se glasi: 
»Na koncu prvega odstavka se črta ločilo in doda besedilo »in napisati zapisnik o vizualnem stanju 
vozila«. Prvi odstavek 51. člena se ne spremeni in ostane zapis: Mestni redar mora vsako vozilo, za 
katerega je odredil odstranitev, fotografirati in napisati zapisnik o vizualnem stanju vozila«,  ne 
podpira. 
(Glasovanje: navzočih: 5;  5 glasov  ZA ;  Sklep je bil sprejet.) 
  
 



 
5. SKLEP: 
Odbor za gospodarske javne službe in promet amandmaja Svetniškega kluba LDS k 14. členu 
predloga odloka, ki se glasi: 
»Na koncu stavka se črta pika in doda besedilo »in napisati zapisnik o vizualnem stanju vozila«. 
Prvi odstavek 55. člena se ne spreminja in ostane zapis: »Mestni redar mora vsako vozilo, na 
katerega priklene lisice, fotografirati in napisati zapisnik o vizualnem stanju vozila«,  ne podpira. 
(Glasovanje: navzočih: 5;  5 glasov ZA;  Sklep je bil sprejet.)   
 
6. SKLEP: 
Odbor za gospodarske javne službe in promet k 11. členu predloga odloka, Mestnemu svetu 
predlaga v sprejem naslednji 
AMANDMA ODBORA:  
Doda se nov zadnji stavek:  »Odredbo o odstranitvi vozila šteje za zapisnik o stanju poškodb na 
vozilu«. 
Obrazložitev :  
Mestni redar kateri vodi postopek odstranitve vozila, v odredbo o odstranitvi zapiše tudi eventualne 
poškodbe na vozilu pred odvozom. Poškodbe, ki nastanejo med prevozom pa so zadeva prevoznika in 
zavarovalnice.    
(Glasovanje: navzočih: 5; 5 glasov ZA;  Sklep je bil sprejet.) 
 
7. SKLEP: 
Odbor za gospodarske javne službe in promet k 14. členu predloga odloka, Mestnemu svetu 
predlaga v sprejem naslednji  
AMANDMA ODBORA: 
Doda se nov zadnji stavek: »Odredba o priklenitvi vozila šteje za zapisnik o stanju poškodb na 
vozilu«. 
Obrazložitev: 
Mestni redar kateri vodi postopek priklenitve vozila, v odredbo o priklenitvi zapiše tudi eventualne 
poškodbe na vozilu pred priklenitvijo. Poškodbe, ki nastanejo zaradi priklenitve pa so 
zadeva izvajalca priklenitve.   
(Glasovanje: navzočih: 5;  5 glasov  ZA ; Sklep je bil sprejet.)  
 
8. SKLEP: 
Odbor za gospodarske javne službe in promet predlaga Županu, da predloži svoj amandma k 1. 
členu, s katerim bo razmejil javno lastnino od zasebne lastnine.   
(Glasovanje: navzočih: 5;  5 glasov  ZA ; Sklep je bil sprejet.) 
 
9. SKLEP: 
Odbor za gospodarske javne službe in promet je obravnaval Sklep k 3. členu predloga odloka, ki ga 
je sprejel Svet Četrtne skupnosti Center, se z njim seznanil in sprejel SKLEP: 
Odbor se ne opredeli do omenjene vsebine sklepa Sveta ČS Center.  
(Glasovanje: navzočih: 5 ;   5 glasov  ZA; Sklep je bil sprejet.)  
 
10. SKLEP: 
Odbor za gospodarske javne službe in promet podpira predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o cestnoprometni ureditvi in predlaga Mestnemu svetu, da ga sprejme skupaj z 
amandmajema odbora .  
(Glasovanje: navzočih:5;  5 glasovi ZA;   Sklep je bil sprejet.) 
 
 
 
Pripravil:                                                                                         Predsednik   
Iztok BEŽAN                                                                            prof. dr. Andrej RUS  
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