
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: 0321-7/2010-2                                                                   k 22. točki  42. seje MS MOL 

                                                                                                                                                                                           

Datum: 23. 09. 2010 

 

 

MESTNEMU SVETU MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

  

  POROČILO 

 

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

pristojno delovno telo obravnaval gradivo za 22. točko dnevnega reda 42. seje Mestnega sveta 

MOL, sklicane za 27. 09. 2010 z naslovom: »Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o avtotaksi 

prevozih s predlogom za hitri postopek« ter Amandma  a 1. člen ter Amandma b 1. člen, katera 

je  vložil samostojni mestni svetnik mag. Janez Kopač, ter po razpravi sprejel naslednje sklepe: 

 

1. SKLEP: 

Odbor za gospodarske javne službe in promet podpira Amandma a 1. člen k predlogu odloka 

o  dopolnitvi odloka, kateri se glasi: »za 3. členom se doda nov 3. a člen, ki se glasi: 

»Priporočeno enotno tarifo za prevoženi kilometer na območju MOL, določi župan s 

sklepom«.    

 

      Glasovanje:  navzočih: 5;   3 glasovi ZA;  0 glasov  PROTI ;  Sklep je bil sprejet  

 

2. SKLEP: 

Odbor za gospodarske javne službe in promet podpira Amandma b 1. členu predloga odloka 

o dopolnitvi odloka, kateri se glasi: »V 18. členu se na koncu odstavka črta pika in doda 

besedilo »ter obvestilo o priporočeni enotni tarifi za prevoženi kilometer na območju MOL«. 

 

Glasovanje:  navzočih: 5;    3 glasovi ZA;  0 glasov PROTI ;  Sklep je bil sprejet    

 

3. SKLEP: 

Odbor za gospodarske javne službe in promet podpira sprejem predloga odloka o spremembi 

odloka po hitrem postopku. 

 

Glasovanje:  navzočih: 5;   3 glasovi  ZA;  0 glasov  PROTI;  Sklep je bil sprejet 

 

4. SKLEP: Odbor za gospodarske javne službe in promet podpira sprejem »Predloga Odloka o 

dopolnitvi Odloka o avtotaksi prevozih s predlogom za hitri postopek«. 

 

Glasovanje:  navzočih: 5;  3 glasovi  ZA;  0 glasov  PROTI;  Sklep je bil sprejet 

 

 

Pripravil:                                                                                      Predsednik:   

Iztok BEŽAN                                                                           dr. Andrej RUS  


