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Statutarno pravna komisija je na 36. redni seji,
 
ki je bila v ponedeljek, 29. 3. 2010, ob 14.00 uri
 

obravnavala gradivo za 37. sejo Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana
 

in ob obravnavi tocke 

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

sprejela sklep in mnenje : 

I. 

AMANOMA Zupana k 1. clenu:
 
V 1. clenu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »V drugem odstavku se beseda »cetrto«
 
nadomesti z besedo »tretjo«.«.
 

AMANOMA Svetniskega kluba SOS k 1. clenu:
 
V 1. clenu se besedilo »v prvem odstavku 30. elena crta prva alineja.« in se nadomesti z
 
besedilom: »crta 30. clen v celoti.«
 

Statutarno pravna komisija glede predlaganega amandmaja Zupana in 
predlaganega amandmaja Svetniskega 
narave 

kluba SOS nima pripomb pravne 

MNENJE1l bilo sprejeto 
z 

~ glasovi ZA in C glasovi PROTI od ~ prisotnih. 

Obrazlozltev:
 
Statutarno pravna komisija meni, da sta amandmaja vlozena pravilno, pravocasno in v
 
skladu s 133. clenorn Poslovnika Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana (Ur.1. RS, st.
 
66/07-UPB-v nadaljevanju: Poslovnik) in nanju nima pripomb pravne narave.
 



II.
 
Amandma g. Iazbinska svetnika Zelenih Slovenije 

V 1. clenu Predloga Odloka 0 spremembi Odloka 0 cestnoprometni ureditvi se besedilo, ki se 
glasi: »V Odloku 0 cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, st. 122/07 in 101/09) se v prvem 
odstavku 30. clenu crta prva alineja«, nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: 

»V Odloku 0 cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, st. 122/07 in 101/09) se crta 30. 
clen, 

Posledicno se spremeni 23 (triindvajseta) alineja 2. elena odloka, ki se nanasa na 
pomen izraza javna povrsine, tako, da se glasi: 

- javne povrsine so prometne javne povrsine cestnega javnega dobra do meje cestnega 
sveta kategoriziranih javnih cest po Odloku 0 kategorizaciji obeinskih cest, povrsine 
nekategoriziranih cest, na katerih je dovoljen javni promet, in povrsine planinskih, 
turistlcnlh in drugih poti, ki so dolocene s pravnim aktom Mestnega sveta MOL, in druge 
javne povrslne, kot so neprometne javne zelene povrsine (park, gozd s posebnim 
namenom, igrisee, zelenica, drevored, recna brezina itd.), javne trznice, pokopalisca, 
sportni objekti obclnskeqa pomena in povrsine druge obclnske javne infrastrukture, ki 
so kategorizirane ali druqace evidentirane v pravnem aktu Mestnega sveta MOL. 

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

Statutarno pravna komisija meni, da amandma g. Jazbinska, svetnika 
Zelenih Siovenije, ni vlozen skladno s 133. clenom Poslovnika Mestnega 
sveta Mestne obclne Ljubljana (Ur.1. RS, it. 66/07-UPB) in predlaga, da 
Mestni svet 0 njem ne razpravija in ne glasuje. 

MNENJE _~ E bilo sprejeto 1 glasovi ZA in A glasovi PROTI od '-) prisotnih. 
z 

Obrazlozltev:
 
Statutarno pravna komisija meni, da je amandma vlozen pravocasno, da pa ni v skladu s
 
133. clenom Poslovnika Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana (Ur.1. RS, st. 66/07-UPB-v
 
nadaljevanju: Poslovnik).
 
Skladno s 133. clenorn Poslovnika je amandma besedilo, ki ob sprejemu spremeni ali
 
dopolni obstojece besedilo predloga akta. Predlog odloka se nanasa na 30. clen in 46.a clen
 
Odloka 0 cestnoprometni ureditvi (Ur.l. RS, st. 122/07 in 101/09-v nadaljevanju: Odlok),
 
predlagani amandma pa vsebinsko posega v 2. clen in 28., 29. in 48. clen Odloka.
 
Amandma je tako v nasprotju s 133. elenom Poslovnika.
 

Pripravila: Predsednica 
Polona Zupan Klopeie, tajnica Statutarno 
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