
MESTNA OBČINA LJUBLJANA  
MESTNI SVET 
Odbor za gospodarske javne službe in promet 
Krekov trg 10,  
p.p. 25, 1001 Ljubljana 
ep- iztok.bezan@ljubljana.si  

 306 45 41, 306 45 42  

 

Številka: 0321-1/2010-9                                                                   k 4. točki  37. seje MS MOL 
                                                                                                                                                                               
Datum: 24. 03. 2010 
 
 
MESTNEMU SVETU MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 

POROČILO 
 
Odbor za gospodarske javne službe in promet je na svoji 31. seji dne24. marca 2010 kot 
pristojno delovno telo obravnaval gradivo za 4. točko dnevnega reda 37. seje Mestnega sveta 
MOL, sklicane za 29. 03. 2010 z naslovom: »Predlog Odloka o spremembah Odloka o 
cestnoprometni ureditvi s predlogom za hitri postopek«; Amandma k 1. členu, ki ga je k 
predlogu odloka vložil g. Miha Jazbinšek; Amandma k 1. členu predloga odloka, katerega je 
vložil svetniški klub SDS; Amandma k 1. členu predloga odloka, katerega je vložil Župan. 
Odbor je po razpravi sprejel naslednje SKLEPE:  
 
 
1. SKLEP: 

Odbor za gospodarske javne službe in promet podpira amandma g. Mihe Jazbinška k 
1. členu predloga odloka, ki se glasi: »V Odloku o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 
122/07 in 101/09) se črta 30. člen. 

Posledično se spremeni 23 (triindvajseta) alineja 2. člena odloka, ki se nanaša na pomen izraza 
javna površina, tako, da se glasi: 

- javne površine so prometne javne površine cestnega javnega dobra do meje cestnega sveta 
kategoriziranih javnih cest po Odloku o kategorizaciji občinskih cest, površine 
nekategoriziranih cest, na katerih je dovoljen javni promet, in površine planinskih, turističnih 
in drugih poti, ki so določene s pravnim aktom Mestnega sveta MOL, in druge javne površine, 
kot so neprometne javne zelene površine (park, gozd s posebnim namenom, igrišče, zelenica, 
drevored, rečna brežina itd.), javne tržnice, pokopališča, športni objekti občinskega pomena 
in površine druge občinske javne infrastrukture, ki so kategorizirane ali drugače evidentirane 
v pravnem aktu Mestnega sveta MOL. 

Posledično se črtata zadnji odstavek 28. člena odloka, zadnji odstavek 29. člena odloka in peta 
alineja prvega odstavka 48. člena odloka. V tretjem odstavku 48. člena odloka se na koncu 
pika nadomesti z vejico in doda besedilo: 'za nedovoljeno parkirana vozila, bivalnike in 
priklopnike pa smiselno določbe tega odloka, ki urejajo postopek odstranitve nedovoljeno 
parkiranih vozil.'« 

 
 
 
 (Glasovanje: navzočih: 7;  2 glasova ZA;  4 glasovi  PROTI; Sklep ni bil sprejet.) 
 
 



 
 
2. SKLEP: 
Odbor za gospodarske javne službe in promet podpira amandma Svetniškega kluba SDS k 
1.  členu predloga odloka, ki se glasi: 
V 1. členu se besedilo »v prvem odstavku 30. člena črta prva alineja.« in se nadomesti z 
besedilom: »črta 30. člen v celoti.« 
 
(Glasovanje: navzočih: 7;  2 glasova ZA; 4 glasovi PROTI. Sklep ni bil sprejet.) 
 
 
3. SKLEP:  
Odbor za gospodarske javne službe in promet podpira amandma župana k 1. členu 
predloga odloka , ki se glasi:  
V 1. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»V drugem odstavku se beseda »četrto« nadomesti z besedo »tretjo«.« 

 
 (Glasovanje: navzočih: 7;  4 glasovi ZA; 0 glasov PROTI; Sklep je bil sprejet.) 
 
 
4. SKLEP: 
Odbor za gospodarske javne službe in promet podpira predlog za sprejem Odloka o 
spremembah Odloka o cestnoprometni ureditvi po hitrem postopku. 
 
(Glasovanje: navzočih: 7; 4 glasovi ZA; 1 glas PROTI. Sklep je bil sprejet)   
 
 
5. SKLEP: 
 
Odbor za gospodarske javne službe in promet podpira predlog Odloka o spremembah 
Odloka o cestnoprometni ureditvi s predlogom za hitri postopek in predlaga Mestnemu 
svetu, da ga sprejme skupaj z amandmajem župana. 
 
(Glasovanje: navzočih : 7; 4 glasovi ZA; 1 glas PROTI, Sklep je bil sprejet.) 
 
 
 
 
Pripravil:                                                                                     Podpredsednik:   
Iztok BEŽAN                                                                             Miha JAZBINŠEK  

 2


	Odbor za gospodarske javne službe in promet 
	Krekov trg 10,  
	p.p. 25, 1001 Ljubljana 
	ep- iztok.bezan@ljubljana.si  
	 


