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PORoellO 

Statutarno pravna komisija je na 41. redni seji,
 
ki je bila v ponedeljek, 27. 9. 2010, ob 13.30 uri
 

obravnavala gradivo za 42. sejo Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana
 

in ob obravnavi tocse
 

sprejela SKLEP :
 

1. AMANDMA mag. Janeza KOPACA, 
V predlogu odloka 0 dopolnitvah odloka 0 avtotaksi prevozih se pred 1. clenorn doda 
naslednji olen: 
a 1. clen 
»za 3. clenorn se doda nov 3. a clen, ki se glasi : 
»Priporoceno enotno tarifo za prevozeni kilometer na obrnocju MOL, doloci zupan s 
sklepom.«« 

2. AMANDMA mag. Janeza KOPACA 
b1 clen 
»V 18. clenu se na koncu prvega odstavka crta pika in doda besedilo »ter obvestilo 0 

priporoceni enotni tarifi za prevozeni kilometer na obrnoc]u MOL. «« 

SKLEP: 
Statutarno pravna komisija meni, da amandmaja mag. Janeza Kopaca, samostojnega 
svetnika, nista vloiena skladno 5 133. ctenom Poslovnika Mestnega sveta Mestne 
obiiine Ljubljana (Ur.l. RS, sf. 66107-UPB) in predlaga, da Mestni svet 0 njiju ne 
razpravlja in ne glasuje. 

SKLEP JE bil sprejet z 3 glasovi ZA in o glasovi PROTI od 3 prisotnih . 



__ 

Obrazlozitev: 
Statutarno pravna komisija meni, da sta amandmaja vlozena pravocasno, da pa nista v 
skladu s 133. Clenorn Poslovnika Mestne obcine Ljubljana (Ur.1. RS, st. 66/07-upeb-v 
nadaljevanju: Poslovnik). 
Skladno s 133. Clenom Poslovnika je amandma besedilo, ki ob sprejemu spremeni ali 
dopolni obstojece besedilo predloga akta. Iz gramatikalne razlage elena sledi, da so 
spremembe in dopolnitve rnozne Ie v okviru predlagane vsebine akta, ki se spreminja oz. 
dopolnjuje. Z amandmajem tako ni mozno siriti pravnega in dejanskega okvirja na katerega 
se akt nanasa. Predlog odloka se nanasa na 20. clen Odloka ° avtotaksi prevozih (Ur.1. RS, 
st. 33/08 in 42/09- nadaljevanju: Odlok), ki vsebinsko ureja nadzor nad izvajanjem dotocn 
odloka, predlagana amandmaja pa vsebinsko posegata 3. clen, ki se nanasa na pogoje za 
opravljanje dejavnosti avtotaksi prevozov in v 18. clen Odloka, ki se nanasa na nacin 
opravljanja avtotaksi prevozov. Glede na navedeno sirita tako pravni kot dejanski okvir 
predloga akta in zato nista vlozena skladno s 133. clenorn Poslovnika. 

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