
 

 
 

 

Številka: 90010-1/2018-8 

Datum:  22. 1. 2018 

 

Mestna občina Ljubljana  

Mestni svet 

k točki  14 

                                                          

 

                                                                   POROČILO 

 

 

Odbor za gospodarske javne službe in promet je na 35. seji, dne  22. 1. 2018, obravnaval gradivo za 

31. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z naslovom: »Predlog Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana s predlogom 

za hitri postopek«  
 

Ob tem se je odbor seznanil še z amandmaji, katere sta vložila Mirko Brnič Jager in Svetniški klub 

N.Si. 

 

Po razpravi je odbor sprejel naslednje sklepe:    

 

1. SKLEP: 

Odbor za gospodarske javne službe in promet podpira amandma k 2. členu predloga Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana,  

ki se glasi: »V 2. členu se črta zadnji stavek« 

katerega je vložil Mirko Brnič Jager.  

 

Sklep  NI  bil sprejet  z   2   glasova   ZA   4   glasovi   PROTI    od   6    navzočih   

 

2. SKLEP: 

Odbor za gospodarske javne službe in promet podpira amandma k 4. členu predloga Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana,  

ki se glasi: »V 4. členu se za besedo ¨je¨ doda besedilo: »na osnovi pozitivno rešene vloge 

pristojnega organa«   

katerega je vložil Mirko Brnič Jager. 

 

Sklep   NI  bil sprejet  z   1    glasom   ZA   4   glasovi   PROTI    od   6    navzočih   

 

3. SKLEP: 

Odbor za gospodarske javne službe in promet podpira amandma k 1. členu predloga Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana,  

ki se glasi: »Črta se tretji odstavek 1. člena«  

katerega je vložil Svetniški klub NSi. 

 

Sklep   NI  bil sprejet  z    2   glasovoma  ZA   4  glasovi  PROTI    od   6   navzočih 

 



 

 

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

dopolnitvah Odloka o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana po hitrem 

postopku.  

 

Sklep     JE  bil sprejet   s   4     glasovi   ZA   1    glasom   PROTI    od   6    navzočih   

 

4. SKLEP: 

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

dopolnitvah Odloka o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana. 

 

Sklep     JE  bil sprejet   s    5    glasovi   ZA    1   glasom   PROTI    od   6    navzočih   

 

 

 

Pripravil:                                                                                    Julijana Žibert, l.r. 

Iztok Bežan                                                                                 Predsednica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


