
 

 
Štev: 0321-14/2012-11  

Datum: 23. 5. 2012 

 

 

                                                                                                                            k 8. tč., 16. seje MS 

 

Mestnemu svetu 

Mestne občine Ljubljana 

 

 

P O R O Č I L O 

 

Odbor za gospodarske javne sluţbe in promet je na 14. redni seji, dne 23.05.2012, obravnaval 

gradivo za 16. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana , se predhodno seznanil z amandmaji k 

1. členu , katerega sta vloţila mestni svetnik mag. Anţe Logar in svetniški klub NSi. 

 

in ob obravnavi  

predloga Sklepa o soglasju k ceni za prevoz s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad, in 

amandmajev svetnika mag. Anţeta Logarja in svetniškega kluba NSi  

 

sprejel naslednje sklepe 

 

1. SKLEP 

Odbor za gospodarske javne sluţbe in promet podpira amandma k 1. členu predloga Sklepa o 

soglasju k ceni za prevoz s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad, katerega je vloţil mestni svetnik 

mag. Anţe Logar in sicer, da se     

V 1. členu: 

- v prvi alineji,  v drugi vrstici  tabele, številka »4,00« nadomesti s številko »3,00«; 

- v tretji alineji, v prvi vrstici tabele, številka »6,00« nadomesti s številko »5,00«; 

            -     v tretji alineji, v drugi vrstici tabele, številka »10,00« nadomesti s številko »6,00«. 

 

Glasovanje:      6   navzočih;      1   glas  ZA ;     in    4   glasovi   PROTI 

Sklep       NI     bil sprejet               
 

 

2. SKLEP 

Odbor za gospodarske javne sluţbe in promet podpira Amandma k 1. členu  Predloga Sklepa o 

soglasju k ceni za prevoz s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad, katerega je vloţil mestni svetnik 

mag. Anţe Logar in sicer, da se  

                  V 1. členu se v prvi alineji za drugo vrstico tabele doda tretja vrstica, ki se glasi: 

 » 

povratna vozovnica za 10 voţenj                            20  eurov                  

      

                                                                                                                                          «. 

Glasovanje:     6  navzočih;        2  glasova     ZA;      in     4   glasovi   PROTI 

Sklep       NI     bil sprejet  

 

 

 

 

 



 

 

3. SKLEP  

Odbor za gospodarske javne sluţbe in promet podpira Amandma k 1. členu Predloga Sklepa o 

soglasju k ceni za prevoz s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad, katerega je vloţil svetniški klub NSi 

in sicer, da se    

          Prva in tretja alineja se spremenita tako, da se glasita: 

 

- odraslo osebo 

enosmerna vozovnica   2,20 eurov 

povratna vozovnica   4,40 eurov 

 

 

- druţinsko vozovnico (starši oziroma stari starši s svojimi otroki oziroma vnuki) 

enosmerna vozovnica   4,00 eurov 

povratna vozovnica   7,00 eurov 

 

Glasovanje:      6  navzočih;         1  glas       ZA ;      in     4  glasovi   PROTI   

Sklep         NI     bil sprejet 

 

 

4. SKLEP 

Odbor za gospodarske javne sluţbe in promet podpira Predlog Sklepa o soglasju k ceni za prevoz s 

tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad, ter ga posreduje Mestnemu svetu v sprejem.  

 

 

Glasovanje:       6  navzočih;         4  glasovi     ZA ;    in     1  glas   PROTI  

Sklep        JE     bil sprejet 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravil:                                                 

Iztok Beţan 

Predsednica: 

Julijana Ţibert l.r. 

 

 

 

 

 

 

 


