
 

 

 

Številka: 90010-1/2017-7 

Datum:   23. 1.  2017 

 

 

Mestna občina Ljubljana  

Mestni svet          k točki  8 

 

POROČILO 

 

Odbor za gospodarske javne službe in promet je na 27. seji dne  23. 1. 2017 obravnaval gradivo za 

22. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 

 

Ob obravnavi predloga Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, se je odbor seznanil še 

z amandmaji, ki sta jih vložila svetnica Mojca Škrinjar in Svetniški klub SDS.  

 

Po obravnavi je odbor sprejel naslednje sklepe:  

 

1. SKLEP: 

Odbor za gospodarske javne službe in promet podpira amandma na 33. člen predloga Odloka o 

urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana svetnika Mirka Brnič Jagra, ki se glasi: 

 

V predlogu Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana se v prvem odstavku 33. člena 

dodata nova prva in druga alineja, ki se glasita:  

- prevoza stanovalcev s stalnim prebivališčem do objekta prebivanja,  

– prevoza stanovalcev s stalnim prebivališčem do njihovih dvorišč kjer se lahko parkira,  

dosedanja prva do trinajsta alineja postanejo tretja do petnajsta alineja  

Dodata se nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:  

(2) Promet z motornim vozilom zaradi prevoza stanovalcev s stalnim prebivališčem do njihovih 

stanovanj se lahko dovoli izven dostavnega časa, sedemkrat na mesec. Čas enega prevoza je 

omejen na 30 minut. Izda se ena elektronska kartica in dovolilnica na družino.  

(3) Promet z motornim vozilom zaradi možnosti parkiranja vozil stanovalcev s stalnim 

prebivališčem na dvoriščih v interni uporabi izven javnih površin območja za pešce, se lahko 

dovoli izven dostavnega časa. Izda se ena elektronska kartica in dovolilnica na stanovanje 

oziroma več na pisno vlogo institucije o kateri odloči župan.  

Dosedanji drugi do peti odstavek postanejo četrti do sedmi odstavek.  

V petem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:  

(5) Dovolilnica iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena mora biti nameščena v 

parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z 

zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.  

V šestem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:  

(6) Obrazec dovolilnice iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena meri 148 mm x 

210 mm.  

V sedmem odstavku se beseda »tretjem« nadomesti z besedo »petim«. 

 

SKLEP     NI  bil sprejet   z   2   glasovoma  ZA   4   glasovi  PROTI      od   7   navzočih    

 

V nadaljevanju je odbor obravnaval amandmaje svetnice Mojce Škrinjar na:  

- drugi odstavek 6. člena 



 

 

- drugi odstavek 7. člena 

- četrti odstavek 8. člena 

- 11. člen 

- 14. člen 

- 17. člen 

- drugi odstavek 22. člena 

- tretji in sedmi odstavek 23. člena 

- 25. člen 

- drugi, tretji in četrti odstavek 26. člena 

- 27. člen 

- 29. člen 

- 30. člen 

- 31. člen  

- 32. člen 

- šesta alineja 34. člena 

- 40. člen   

 

Sprejet je bil naslednji:  

 

2. SKLEP: 

1. Odbor za gospodarske javne službe in promet ne podpira vloženih amandmajev na  

drugi odstavek 6. člena; drugi odstavek 7. člena; četrti odstavek 8. člena; 11. člen; 14. 

člen; 17. člen; drugi odstavek 22. člena; sedmi odstavek 23. člena; 25. člen; drugi, tretji 

in četrti odstavek 26. člena; 27. člen; 29. člen, 30. člen; 31. člen ; 32. člen; šesta alineja 

34. člena in 40. člen  predloga Odloka o ureditvi prometa v Mestni občini Ljubljana 

2.    Odbor za gospodarske javne službe in promet podpira amandma na tretji odstavek 23.    

 člena, ki se glasi:  

          » (3) Dovolilnico iz prejšnjega odstavka izda pristojni organ na podlagi vloge:  

         –  prevoznika, ki opravlja dostavo,  

         –  izvajalca servisne ali druge oblike storitvene dejavnosti na domu ali v poslovnih 

prostorih,  

- lastnika ali najemnika nepremičnine, kateremu je dostava, servis ali druga storitvena    

dejavnost namenjena.«  in predlaga Mestnemu svetu MOL, da ga sprejme skupaj z 

amandmajem na tretji predloga Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana    

 

SKLEP    JE  bil  sprejet   s   5   glasovi  ZA   1   glasom  PROTI   od   7   navzočih.    

 

Nato je odbor sprejel še naslednji  

 

3. SKLEP: 

Odbor za gospodarske javne službe in promet podpira sprejem predloga Odloka o urejanju 

prometa v Mestni občini Ljubljana in predlaga Mestnemu svetu MOL, da ga sprejme skupaj z 

amandmajem na tretji odstavek 23. člena. 

 

SKLEP     JE   bil  sprejet   s    5   glasovi   ZA   1    glasom    PROTI   od   7   navzočih     

 

 

Pripravil:                                                                                    Julijana Žibert, l.r. 

Iztok Bežan                                                                                 Predsednica 

 

 

 


