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PORoellO 

Statutarno pravna komisija je na 35. redni seji,
 
ki je bila v ponedeljek, 1. 3. 2010, ob 14.00 uri
 

obravnavala gradivo za 36. sejo Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana
 

in ob obravnavi tocke
 

PREDLOG ODLOKA 0 SPREMEMBI ODLOKA 0 CESTNOPROMETNI UREDITVI 
S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

sprejela naslednjo 

PRIPQMBO: 

Statutarno pravna komisija meni, da bi sprejem predloga Odloka 0 spremembi 
odloka cestnoprometni ureditvi (v nadaljevanju:akt) in amandmaja g. Jazbinska k 
Ie temu lahko povzrocil protipravno stanje, saj akt kot prekrsek opredeljuje in 
sankcionira parkiranje na bankini, amandma pa kot prekrsek opredeljuje 
parkiranje »na napravah za odvodnjavanje na cestiscu kategorizirane javne ceste, 
nekategorizirane ceste, na kateri je dovoljen javni promet, ali druge ceste ali poti, 
dolocene v pravnem aktu Mestnega sveta MOL« in tako akt in amandma v delu, 
ki se nanasa na »naprave za odvodnjavanje tik ob voziscu (segmentni jarki ali 
mulde, koritnice)«, opredeljujeta ravnanje, ki ga kot prekrsek ze doloca ZVCP-1 v 
13.tc. 4. odstavka 52. elena, kot hterarhicno visji akt. 

MNENJE JE bilo sprejeto 3 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 4 prisotnih. 
z 

Obrazlozltev: 

Statutarno pravna komisija meni, da je sta tako akt kot tudi amandma vlozena pravilno, 
pravocasno in v skladu z dolocili Poslovnika Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana (Ur.1. 
RS, st. 66/07-UPB-v nadaljevanju: Poslovnik) in ima v zvezi z njima pripombe pravne narave. 



Akt v 1. clenu opredeljuje bankine, kot povrsino, kjer je prepovedano parkiranje. Amandma g. 
Jazblnska pa v prvem odstavku z besedilom »in na napravah za odvodnjavanje na cestiscu 
kategorizirane javne ceste, nekategorizirane ceste, na kateri je dovoljen javni promet, ali 
druge ceste ali poti, dolocene v pravnem aktu Mestnega sveta MOL« oznacu]e povrsino, 
kjer je z globo sankcionirano parkiranje. 
Zakon 0 varnosti cestnega prometa (Ur.l. RS, st. 83/04 z dopolnitvami, v nadaljevanju: 
ZVCP-1) v 3. te. 23. elena opredeljuje pojem vozisca kot del cestisca, ki ima eno ali dve 
smerni vozisci in je namenjeno prometu vozil. V 2. odstavku 23. elena istega zakona je 
doloceno, da imajo drugi izrazi 0 cestah, delih ali vrstah cest v tem zakonu enak pomen, kot 
ga dolocata Zakon 0 javnih cestah in Zakon 0 prevozih v cestnem prometu. 
Zakon 0 javnih cestah (Ur.l. RS, st. 29/97 z dopolnitvami-ZJC) opredeljuje pojem naprav za 
odvodnjavanje v 23. tocki 1. odstavka 14. elena, ki sicer opredeljuje pojem cestisca. 
Cestisce je tako opredeljeno kot del javne ceste, ki ga sestavljajo vozisce, odstavni, loCilni in 
robni pasovi, kolesarske steze in plocniki ter bankine in naprave za odvodnjavanje tik ob 
voziscu ali robnem pasu (segmentni jarki ali mulde, koritnice). 
Ker 13. te. 4. odstavka 52. elena ZVCP-1 prepoveduje ustavljanje in parkiranje na vseh 
prometnih in drugih javnih povrsinah, ki niso namenjene prometu tovrstnih vozil velja, da je 
parkirkiranje na bankinah in na napravah za odvodnjavanje ze sankcionirano v okviru tega 
elena in da ponovno sankcioniranje v obcinskern odloku ni dovoljeno. 
Ker pa predlagatelj amandmaja g. Jazbinsek pojem naprave za odvodnjavanje razsirju]e z 
dodatno opredelitvijo, da gre za napravo na »cestiscu kategorizirane javne ceste, 
nekategorizirane ceste, na kateri je dovoljen javni promet, ali druge ceste ali poti, dolocene v 
pravnem aktu Mestnega sveta MOL«, ZVCP-1 pa sankcionira Ie naprave za odvodnjavanje 
tik ob voziscu (segmentni jarki ali mulde, koritnice), velja opozoriti, da je v primeru bankine in 
v primeru, ko se naprava za odvodnjavanje nahaja tik ob voziscu ali robnem pasu 
(segmentni jarki ali mulde, koritnice) , parkiranje na njej ze sankcionirano v okviru 13.te. 4. 
odstavka 52. elena ZVCP-1 in v tem delu obcinski odlok ne sme sankcionirati istovrstega 
prekrska, kot ga opredeljuje zakon. ZP-1 narnrec v 3. clenu doloca, da ce zakon ali uredba 
ze sankcionirata ravnanje, ki predstavlja tudi krsitev obcinskeqa odloka, obcina takega 
ravnanja ne more ponovno opredeliti kot prekrsek. 

Pripravila: Predsednica 
Polona Zupan Klopcic, tajnica Statutarno Statutarno pravne komisije 
pravne komisije 
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