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ZADEVA: Amandmaja k Predlogu Akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo 

projekta  »Podzemna parkirna hiša Tržnica, prizidek k Mahrovi hiši, ureditev 

Vodnikovega trga in podzemna parkirna hiša Krekov trg z ureditvijo 

Krekovega trga« 

 

 

K predlogu Akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Podzemna parkirna hiša 

Tržnica, prizidek k Mahrovi hiši, ureditev Vodnikovega trga in podzemna parkirna hiša Krekov 

trg z ureditvijo Krekovega trga«, uvrščenemu na dnevni red 8. seje Mestnega sveta Mestne 

občine Ljubljana, sklicane za dne 4. 7. 2011, vlagam naslednja amandmaja: 

 

        

1. AMANDMA k preambuli predloga sklepa: 

 

V preambuli predloga sklepa se za besedilom »Na podlagi« doda besedilo »11. člena in«. 

 

Obrazložitev: 

Amandma predlagam, ker 11. člen Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 

127/06) določa, da odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega 

partnerstva in izvedbi projekta sprejeme predstavniški organ samoupravne lokalne skupnosti, ki 

izdaja tudi posamične akte, povezane s sklepanjem, izvajanjem in prenehanjem javno-zasebnega 

partnerstva.  

 

 

2. AMANDMA k 2. členu akta: 

 

V 2. členu se: 

 

- besedilo »15. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/2008, 57/2008-

ZLDUVCP, 73/2008 Odl.US: U-I-295/05-38, 58/2009)« nadomesti z besedilom »6. člena 

Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10)«; 

 

- besedilo v oklepaju za besedilom »Odloka o cestnoprometni ureditvi« nadomesti z besedilom 

»(Uradni list RS, št. 122/07, 101/09, 31/10, 76/10 in 48/11)«; 

 

- besedilo v oklepaju za besedilom »Zakona o lokalni samoupravi« nadomesti z besedilom 

»(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10)«. 
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Obrazložitev: 

Amandma predlagam ker: 

- se prvi odstavek 15. člena  Zakona o varnosti cestnega prometa na podlagi drugega odstavka 

114. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10) uporablja do 1. julija 

2011, s 1. julijem 2011 pa se začne uporabljati Zakon o pravilih cestnega prometa, ki v prvem 

odstavku 6. člena vsebuje enako določilo kot prvi odstavek 15. člena Zakona o varnosti 

cestnega promet; 

- je potrebno dopolniti navedbo objave Odloka o cestnoprometni ureditvi z objavami vseh 

njegovih sprememb in dopolnitev; 

- je potrebno navesti objave Zakona o lokalni samoupravi v skladu z nomotehničnimi pravili. 

 

 

 

Ž U P A N 

Zoran JANKOVIĆ 


