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  POROČILO 

 

 

Odbor za gospodarske javne sluţbe in promet je na svoji 36. seji dne 22. septembra 2010 kot 

pristojno delovno telo obravnaval gradivo za 21. točko dnevnega reda 42. seje Mestnega sveta 

MOL, sklicane za 27. 09. 2010 z naslovom: »Predlog Odloka o obdelavi mešanih komunalnih 

odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov« ter 

Amandma k 1. členu, Amandma k 2. členu, Amandma k 3. členu, Amandma k 4. členu 

Amandam k 11. členu in Amandam k 13. členu katere je vloţil Svetniški klub NSi ter po 

razpravi sprejel naslednje sklepe: 

1. SKLEP: 

Odbor za gospodarske javne sluţbe in promet podpira Amandma k 1. členu predloga odloka, 

kateri se glasi: »V 1. Členu se na koncu tretje vrstice besedila dvopičje zamenja s piko in 

izbrišejo se vse alineje«.    

 

      Glasovanje:  navzočih: 5;   2 glasova ZA;  3 glasovi PROTI ;  Sklep ni bil sprejet  

 

2. SKLEP: 

Odbor za gospodarske javne sluţbe in promet podpira Amandma k 2. členu predloga odloka, 

Kateri se glasi: »Izbriše se 2. člen«. 

 

Glasovanje:  navzočih: 5;     2 glasova ZA;  3 glasovi PROTI ;  Sklep ni bil sprejet    

 

3. SKLEP: 

Odbor za gospodarske javne sluţbe in promet podpira Amandma k 3. členu predloga odloka,   

kateri se glasi: »V 3. Členu se ped besedo »zagotavlja« črta beseda »se«, za besedo 

»zagotavlja« pa se doda besedilo »Mestna občina Ljubljana«. Na koncu 3. člena se pika 

izbriše in doda besedilo »in v skladu z veljavnimi zakoni ter podzakonskimi akti«. 

 

Glasovanje:  navzočih: 5;    2 glasova  ZA;  3 glasovi  PROTI;  Sklep ni bil sprejet   

 

4. SKLEP: 

Odbor za gospodarske javne sluţbe in promet podpira Amandma k 4. členu predloga odloka, 

kateri se glasi: »V 4. Členu se za besedo »Izvajalec« doda besedilo »Snaga Javno podjetje 
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d.o.o.« Na koncu člena se doda še besedilo »Program pregleda in uskladi organ mestne 

uprave, pristojen za gospodarske javne sluţbe (v nadaljevanju: pristojni organ) in ga 

posreduje v sprejem pristojnemu organu ustanovitelja.«  

 

Glasovanje:  navzočih: 5;  2 glasova  ZA;  3 glasovi  PROTI;  Sklep ni bil sprejet 

 

5. SKLEP: 

Odbor za gospodarske javne sluţbe in promet podpira Amandma k 11. členu predloga 

odloka, kateri se glasi: »Dopolni se 11. člen, tako de se za drugim odstavkom doda tretji 

odstavek, ki se glasi: »Cenik storitev javne sluţbe stopi v veljavo, ko izvajalec pridobi 

soglasje vseh pristojnih organov.«   

 

Glasovanje:  navzočih: 5;  2 glasova  ZA;  3 glasovi  PROTI;  Sklep ni bil sprejet 

 

6. SKLEP: 

Odbor za gospodarske javne sluţbe in promet podpira Amandma k 13. členu predloga 

odloka, katri se glasi: »V 13. členu se črta beseda »Strokovni«; pred besedo »organ« se doda 

besedo »pristojni« in za besedo »organ« se doda besedilo »Mestne občine Ljubljana« in piko. 

Ostalo besedilo se črta. 

 

Glasovanje:  navzočih: 5;  2 glasova  ZA;  3 glasovi  PROTI;  Sklep ni bil sprejet 

 

 

7. SKLEP: 

Odbor za gospodarske javne sluţbe in promet podpira sprejem »Predloga Odloka o obdelavi 

mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov«. 

 

Glasovanje:  navzočih: 5;  3 glasovi  ZA;  2 glasova  PROTI;  Sklep je bil sprejet   
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