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Zadeva:  Svetniško vprašanje 

 

Na podlagi 97. člena Poslovnika Mestne občine Ljubljana zastavljam podţupanu v začasnem 

opravljanju funkcije ţupana in pristijnim sluţbam naslednje svetniško vprašanje:   

 

V Ţurnalu24 smo lahko 1.2. v članku pod naslovom 'Kjer parkira šef, kazni ni' prebrali, da naj bi bili 

v soseski vodje ljubljanskega mestnega redarstva Andreja Orača lastniki napačno parkiranih vozil 

oproščeni kazni. 

Andrej Orač je v intervjuju za Dnevnik 14.1. na vprašanje 'Katera so tista najbolj problematična 

območja v mestu, kjer imate največ dela?' odgovoril: 
Zagotovo starejša stanovanjska naselja, ki so bila zgrajena, ko je bilo število osebnih vozil na 

stanovanje precej manjše kot danes. Govorim o Bratovševi in Glinškovi ploščadi, BS3, Fuţinah, 

Štepanjskem naselju in podobnih soseskah. 

 

1.) Prosim za podrobno poročilo o tem, koliko parkirnih mest zavzema posamezno od 

naštetih področji in koliko izrečenih kazni je bilo za vsako od naštetih naselji v 

posameznih letih 2007 – 2011? 

 

V članku tudi preberemo, da naj bi kriminalisti preiskovali poslovanje in vodenje mestnega redarstva 

v Ljubljani od leta 2009 zaradi naznanila, da naj bi se iz uradnih evidenc brisale nekatere kazni, med 

njimi naj bi kazni 'odrešili tudi enega od vodilnih v ljubljanski redarski sluţbi, ki ga je zaradi prehitre 

voţnje s sluţbenim vozilom ujel radar.' (Ţurnal24, 1.2.2012) 

2.)  Začasnega župana Aleša Čerina zato sprašujemo, ali je seznanjen z omenjeno      

kriminalistično preiskavo? 

 

3.) Ali drži, da naj bi policisti že marca 2010 ovadili vodjo mestnega redarstva Andreja 

Orača? 

 

4.) Kdo je 'eden od vodilnih v mestnem redarstvu', ki je bil 'odrešen' kazni ljubljanskega 

redarstva? Kdaj in s kakšno obrazložitvijo? 

 

5.) Koliko službenih vozil MOL je bilo udeleženih v postopke kršitev, ki jih je ugotovilo 

MR od leta 2006? Kakšne kazni so bile odmerjene in ali so bile vse tudi plačane? Kdo je 

v času odmerjenih kazni upravljal z vozilom (kdo je bil naveden v potnem nalogu)? 

 

V pričakovanju pisnega odgovora vas lepo pozdravljam. 

 

                                                                                              Mestni svetnik  

                                                                                             mag. Anţe Logar 


