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ZADEVA: Amandmaji na Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka  
                o cestnoprometni ureditvi 
                   
 
Na podlagi 133. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Ur. list RS, št. 
66/07 – UPB) vlagamo amandmaje k 18. točki predlaganega dnevnega reda 33. seje 
Mestnega sveta MOL - predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
cestnoprometni ureditvi: 
 
Amandma k 1. členu: 
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. 
Obrazložitev: Popravek je smiseln, ker se s to alinejo opisuje površina ne glede na 
lastništvo. Običajna definicija javne površine se glasi »Javna površina je površina objekta ali 
dela objekta državne ali lokalne gospodarske javne infrastrukture, ki ima status grajenega 
javnega dobra po predpisih, ki urejajo graditev objektov. Za javno površino štejejo tudi 
površine javnih zelenic in površine zemljišč v javnih parkih.« Tudi  v ZGO-1 je javna površina 
opredeljena, kot površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javna 
cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina 
in podobna površina)  jasno pravi »namenjena vsem«, kar je v primeru privatne lastnine 
jasno izkazano v primeru volila v zemljiški knjigi. 
 
Amandma k 3. členu:  
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«. 
Obrazložitev: Motorno kolo sicer lahko zaseda parkirni prostor namenjen osebnemu avtu, 
avtobusu ali tovornjaku, tarifa pa še vedno znaša le ½ določene tarife za vozilo drugačne 
kategorije. 
 
Amandma k 10. členu:  
V stavku 10. člena se izpusti beseda »stavbe«.   
Obrazložitev: 
Pri besedni zvezi »upravnika stavbe« ostane samo beseda »upravnika«. Upravnik lahko 
upravlja samo stavbo, samo zemljišče ali oboje. 



Amandma k 11. členu:  
Na koncu stavka se črta ločilo in doda besedilo »in napisati zapisnik o vizualnem stanju 
vozila«. Prvi 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.  
Obrazložitev: 
S predvideno spremembo se črta postopek pisanja zapisnika. Zapisnik nam dejansko pove, 
kakšno je trenutno stanje vozila, kaj je poškodovano, na fotografiji se vsega ne vidi; zato 
predlagamo, da dikcija ostane saj s tem najverjetneje omejujemo število neupravičenih 
odškodninskih zahtevkov in posledično stroške izvajanja odloka. 
 
 
Amandma k 14. členu:  
Na koncu stavka se črta pika in doda besedilo »in napisati zapisnik o vizualnem stanju 
vozila«. Prvi odstavek 55. člena se ne spremeni in ostane zapis: »Mestni redar mora vsako 
vozilo, na katerega priklene lisice, fotografirati in napisati zapisnik o vizualnem stanju vozila.  
Obrazložitev: 
Predlog za črtanje pisanja zapisnika iz postopka, ni smiseln. Zapisnik nam dejansko pove, 
kakšno je trenutno stanje vozila, kaj je poškodovano, na fotografiji se vsega ne vidi; zato 
predlagamo, da dikcija ostane saj s tem najverjetneje omejujemo število neupravičenih 
odškodninskih zahtevkov in posledično stroške izvajanja odloka.. 
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