
               GLASOVANJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
DNE : 30.1.2017           22.Seja Mestnega Sveta MOL                           
 
URA : 18:53:53                                                                 
 

AD 8. 
PREDLOG ODLOKA O UREJANJU PROMETA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 

 
                              SKUPAJ PRISOTNI =   
                              SKUPAJ ......ZA =  07 
                              SKUPAJ ...PROTI =  24 

 
I. 

O 14. členu predloga odloka je svetnica Mojca ŠKRINJAR vložila amandma:  
 
19. glasovanje o PREDLOGU AMANDMAJU svetnice ge. Mojce ŠKRINJAR: 

14. člen, ki se glasi: 
» (1) Upravičenec do parkirne dovolilnice iz prvega odstavka prejšnjega člena za parkiranje v 
območju cone 1 je stanovalec, ki ima stalno prebivališče na območju cone 1, pod pogojema, da je 
lastnik stanovanjske enote in lastnik vozila ali uporabnik službenega vozila, kar izkaže v postopku 
izdaje parkirne dovolilnice, ali uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o 
poslovnem najemu. Parkirna dovolilnica se izda upravičencu za vozilo iz prejšnjega stavka za 
parkiranje v območju, kjer ima stanovalec naslov stalnega prebivališča. Upravičenec se lahko 
parkirni dovolilnici v coni 1 pisno odpove v korist drugega člana gospodinjstva, ki je lastnik vozila 
ali uporabnik službenega vozila ali uporabnik vozila, kot je določeno v prvem stavku tega 
odstavka, in ima stalno prebivališče v isti stanovanjski enoti.  
(2) Upravičenec do parkirne dovolilnice iz prvega odstavka prejšnjega člena za parkiranje v 
območju cone 2 in cone 3 je stanovalec, ki ima stalno ali začasno prebivališče na tem območju, pod 
pogojem, da je lastnik vozila ali uporabnik službenega vozila, kar izkaže v postopku izdaje 
parkirne dovolilnice, ali uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o 
poslovnem najemu. Parkirna dovolilnica se izda upravičencu za vozilo iz prejšnjega stavka za 
parkiranje v območju, kjer ima stanovalec naslov stalnega ali začasnega prebivališča. Če v isti 
stanovanjski enoti prebivajo stanovalci s stalnim in z začasnim prebivališčem, lahko stanovalci z 
začasnim prebivališčem pridobijo parkirno dovolilnico le v primeru, če se stanovalci s stalnim 
prebivališčem pisno odpovedo pravici do parkirne dovolilnice v korist stanovalcev z začasnim 
prebivališčem. Stanovalec, ki ima začasno prebivališče, je upravičen do pridobitve parkirne 
dovolilnice za čas trajanja začasnega prebivanja.  
(3) Izda se lahko ena parkirna dovolilnica na stanovanjsko enoto na območju cone 1, na območju 
cone 2 se lahko izdata dve parkirni dovolilnici na stanovanjsko enoto, na območju cone 3 pa se 
lahko izdajo tri parkirne dovolilnice na stanovanjsko enoto«, 
 
 se spremeni, tako da se glasi: 
» (1) Upravičenec do parkirne dovolilnice iz prvega odstavka prejšnjega člena za parkiranje v 
območju cone 1 je stanovalec, ki ima stalno prebivališče ali začasno prebivališče na območju cone 
1, pod pogojema, da je lastnik ali najemnik  stanovanjske enote in lastnik vozila ali uporabnik 
službenega vozila, kar izkaže v postopku izdaje parkirne dovolilnice, ali uporabnik vozila na 
podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu. Parkirna dovolilnica se izda 
upravičencu za vozilo iz prejšnjega stavka za parkiranje v območju, kjer ima stanovalec naslov 
stalnega ali začasnega  prebivališča. Upravičenec se lahko parkirni dovolilnici v coni 1 pisno 
odpove v korist drugega člana gospodinjstva, ki je lastnik vozila ali uporabnik službenega vozila 
ali uporabnik vozila, kot je določeno v prvem stavku tega odstavka, in ima stalno ali začasno 
prebivališče v isti stanovanjski enoti.  
(2) Upravičenec do parkirne dovolilnice iz prvega odstavka prejšnjega člena za parkiranje v 
območju cone 2 in cone 3 je stanovalec, ki ima stalno ali začasno prebivališče na tem območju, pod 
pogojem, da je lastnik vozila ali uporabnik službenega vozila, kar izkaže v postopku izdaje 



parkirne dovolilnice, ali uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o 
poslovnem najemu. Parkirna dovolilnica se izda upravičencu za vozilo iz prejšnjega stavka za 
parkiranje v območju, kjer ima stanovalec naslov stalnega ali začasnega prebivališča. Stanovalec, 
ki ima začasno prebivališče, je upravičen do pridobitve parkirne dovolilnice za čas trajanja 
začasnega prebivanja.  
(3) Izda se lahko ena parkirna dovolilnica na stanovanjsko enoto na območju cone 1, na območju 
cone 2 se lahko izdata dve parkirni dovolilnici na stanovanjsko enoto, na območju cone 3 pa se 
lahko izdajo tri parkirne dovolilnice na stanovanjsko enoto.«. 
 
 
 
 
 
Rezultati DeSUS                           Rezultati SD                          
                                                                                
043 Anton Kastelic              .. .P     028 Irena Kuntarič Hribar       .. .P 
044 Marija Horvat               .. .P     029 Anton Colarič               .. .P 
                                                                                
Rezultati LZJ                             Rezultati SDS                         
                                                                                
009 Prof.Janez Koželj           .. .P     006 Mirko Brnič Jager           .. .Z 
010 Tjaša Ficko                 .. .P     007 Mojca Škrinjar              .. .Z 
011 Aleš Čerin                  .. .P     008 Dr. Anže Logar              .. .. 
020 Marjan Sedmak               .. .P     016 Maja Urbanc                 .. .Z 
021 Jelka Žekar                 .. ..     017 Janez Moškrič               .. .Z 
022 Dejan Crnek                 .. .P     018 Ksenija Sever               .. .. 
023 Dr. Marta Bon               .. .P     019 Jernej Pavlin               .. .Z 
024 Iztok Kordiš                .. .P                                           
036 Nevzet Porić                .. .P     Rezultati SLS                         
037 Francka Trobec              .. .P                                           
038 Anton Podobnik              .. .P     049 Janez Žagar                 .. .. 
039 Stanka Ferenčak Marin       .. .P                                           
040 Dunja Piškur Kosmač         .. .P     Rezultati SMC                         
041 Tomaž Kučič                 .. .P                                           
042 Nada Verbič                 .. .P     012 Dr.Zvezdana Snoj            .. .P 
050 Bruna Antauer               .. ..     013 Klemen Babnik               .. .. 
051 Mag.Mojca Lozej             .. ..     014 Dr. Dragan Matić            .. .. 
052 Bojan Albreht               .. ..     025 Simona Pirnat Skeledžija    .. .P 
053 Prof.dr.Gregor Tomc         .. .P     026 Matej Javornik              .. .. 
054 Danilo Šarić                .. .P     027 Ana Žličar                  .. .. 
055 Julijana Žibert             .. .P                                           
056 Emilija Mitrović            .. .P     Rezultati SS                          
                                                                                
Rezultati NSi                             057 Denis Striković             .. .. 
                                                                                
033 Mojca Sojar                 .. .Z     Rezultati SS_ZL                       
034 Mojca Kuclar Dolinar        .. .Z                                           
035 Anton Kranjc                .. ..     059 Nataša Sukič                .. .. 
                                                                                
Rezultati SD                                                                    
                                      
 



               GLASOVANJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
DNE : 30.1.2017           22.Seja Mestnega Sveta MOL                           
 
URA : 18:54:49                                                                 
 
O 17. členu predloga odloka je svetnica Mojca ŠKRINJAR vložila amandma:  
20. glasovanje o PREDLOGU AMANDMAJU svetnice ge. Mojce ŠKRINJAR: 

 
                              SKUPAJ PRISOTNI =   
                              SKUPAJ ......ZA =  09 
                              SKUPAJ ...PROTI =  23 
 
17. člen, ki se glasi: 
» 1) Upravičenec do parkirne dovolilnice za parkiranje iz drugega odstavka prejšnjega člena v območju cone 1 je stanovalec, ki ima 
stalno prebivališče na območju za pešce na območju cone 1, pod pogoji, da je lastnik stanovanjske enote in lastnik vozila ali uporabnik 
službenega vozila, kar izkaže v postopku izdaje parkirne dovolilnice, ali uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma 
pogodbe o poslovnem najemu, ter da nima sklenjene pogodbe za najem parkirnega prostora v parkirni hiši v lasti MOL. Parkirna 
dovolilnica se izda upravičencu za vozilo iz prejšnjega stavka za parkiranje v območju, kjer ima stanovalec naslov stalnega 
prebivališča. Upravičenec se lahko parkirni dovolilnici v coni 1 pisno odpove v korist drugega člana gospodinjstva, ki je lastnik vozila 
ali uporabnik službenega vozila ali uporabnik vozila, kot je določeno v prvem stavku tega odstavka, in ima stalno prebivališče v isti 
stanovanjski enoti.  
(2) Upravičenec do parkirne dovolilnice za parkiranje iz drugega odstavka prejšnjega člena v območju za pešce v območju cone 2 in 
cone 3 je stanovalec, ki ima stalno ali začasno prebivališče na tem območju, pod pogojema, da je lastnik vozila ali uporabnik 
službenega vozila, kar izkaže v postopku izdaje parkirne dovolilnice, ali uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma 
pogodbe o poslovnem najemu, ter da nima sklenjene pogodbe za najem parkirnega prostora v parkirni hiši v lasti MOL. Parkirna 
dovolilnica se izda upravičencu za vozilo iz prejšnjega stavka za parkiranje v območju, kjer ima stanovalec naslov stalnega ali 
začasnega prebivališča. Če v isti stanovanjski enoti prebivajo stanovalci s stalnim in z začasnim prebivališčem, lahko stanovalci z 
začasnim prebivališčem pridobijo parkirno dovolilnico le v primeru, če se stanovalci s stalnim prebivališčem pisno odpovedo pravici do 
parkirne dovolilnice v korist stanovalcev z začasnim prebivališčem. Stanovalec, ki ima začasno prebivališče, je upravičen do pridobitve 
parkirne dovolilnice za čas trajanja začasnega prebivanja.  
(3) Izda se lahko ena parkirna dovolilnica na stanovanjsko enoto na območju cone 1, na območju cone 2 se lahko izdata dve parkirni 
dovolilnici na stanovanjsko enoto, na območju cone 3 pa se lahko izdajo tri parkirne dovolilnice na stanovanjsko enoto. Stanovalcu se 
izda tudi dovolilnica za prevoz območja za pešce do naslova prebivališča z veljavnostjo v dostavnem času.  
(4) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena je upravičenec do parkirne dovolilnice za parkiranje iz drugega 
odstavka prejšnjega člena v območju cone 1 tudi lastnik ali najemnik garaže ali parkirnega mesta, ki se nahaja na območju za pešce, 
pod pogoji, da je lastnik ali najemnik garaže in lastnik vozila ali uporabnik službenega vozila, kar izkaže v postopku izdaje parkirne 
dovolilnice, ali uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu, ki parkirnega mesta ali garaže na 
območju za pešce ne more uporabljati izven dostavnega časa. Upravičencu se izda tudi dovolilnica za prevoz območja za pešce do 
naslova prebivališča z veljavnostjo v dostavnem času. Ob izdaji parkirne dovolilnice iz tega člena upravičenec ni zavezanec za plačilo 
letne takse.« 
 
Se spremeni, tako da se glasi: 
» 1) Upravičenec do parkirne dovolilnice za parkiranje iz drugega odstavka prejšnjega člena v 
območju cone 1 je stanovalec, ki ima stalno prebivališče ali začasno prebivališče na območju za 
pešce na območju cone 1, pod pogoji, da je lastnik ali najemnik stanovanjske enote in lastnik 
vozila ali uporabnik službenega vozila, kar izkaže v postopku izdaje parkirne dovolilnice, ali 
uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu, ter da nima 
sklenjene pogodbe za najem parkirnega prostora v parkirni hiši v lasti MOL. Parkirna 
dovolilnica se izda upravičencu za vozilo iz prejšnjega stavka za parkiranje v območju, kjer ima 
stanovalec naslov stalnega ali začasnega prebivališča. Upravičenec se lahko parkirni dovolilnici v 
coni 1 pisno odpove v korist drugega člana gospodinjstva, ki je lastnik vozila ali uporabnik 
službenega vozila ali uporabnik vozila, kot je določeno v prvem stavku tega odstavka, in ima 
stalno ali začasno prebivališče v isti stanovanjski enoti.  
(2) Upravičenec do parkirne dovolilnice za parkiranje iz drugega odstavka prejšnjega člena v 
območju za pešce v območju cone 2 in cone 3 je stanovalec, ki ima stalno ali začasno prebivališče 
na tem območju, pod pogojema, da je lastnik vozila ali uporabnik službenega vozila, kar izkaže v 
postopku izdaje parkirne dovolilnice, ali uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma 
pogodbe o poslovnem najemu, ter da nima sklenjene pogodbe za najem parkirnega prostora v 
parkirni hiši v lasti MOL. Parkirna dovolilnica se izda upravičencu za vozilo iz prejšnjega stavka 
za parkiranje v območju, kjer ima stanovalec naslov stalnega ali začasnega prebivališča. 
Stanovalec, ki ima začasno prebivališče, je upravičen do pridobitve parkirne dovolilnice za čas 
trajanja začasnega prebivanja.  



(3) Izda se lahko ena parkirna dovolilnica na stanovanjsko enoto na območju cone 1, na območju 
cone 2 se lahko izdata dve parkirni dovolilnici na stanovanjsko enoto, na območju cone 3 pa se 
lahko izdajo tri parkirne dovolilnice na stanovanjsko enoto. Stanovalcu se izda tudi dovolilnica za 
prevoz območja za pešce do naslova prebivališča z veljavnostjo v dostavnem času.  
(4) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena je upravičenec do parkirne 
dovolilnice za parkiranje iz drugega odstavka prejšnjega člena v območju cone 1 tudi lastnik ali 
najemnik garaže ali parkirnega mesta, ki se nahaja na območju za pešce, pod pogoji, da je lastnik 
ali najemnik garaže in lastnik vozila ali uporabnik službenega vozila, kar izkaže v postopku izdaje 
parkirne dovolilnice, ali uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o 
poslovnem najemu, ki parkirnega mesta ali garaže na območju za pešce ne more uporabljati izven 
dostavnega časa. Upravičencu se izda tudi dovolilnica za prevoz območja za pešce do naslova 
prebivališča z veljavnostjo v dostavnem času. Ob izdaji parkirne dovolilnice iz tega člena 
upravičenec ni zavezanec za plačilo letne takse.« 
 
 
 
Rezultati DeSUS                           Rezultati SD                          
                                                                                
043 Anton Kastelic              .. .P     028 Irena Kuntarič Hribar       .. .P 
044 Marija Horvat               .. .P     029 Anton Colarič               .. .P 
                                                                                
Rezultati LZJ                             Rezultati SDS                         
                                                                                
009 Prof.Janez Koželj           .. .P     006 Mirko Brnič Jager           .. .. 
010 Tjaša Ficko                 .. .P     007 Mojca Škrinjar              .. .Z 
011 Aleš Čerin                  .. .P     008 Dr. Anže Logar              .. .. 
020 Marjan Sedmak               .. .P     016 Maja Urbanc                 .. .Z 
021 Jelka Žekar                 .. ..     017 Janez Moškrič               .. .Z 
022 Dejan Crnek                 .. .P     018 Ksenija Sever               .. .Z 
023 Dr. Marta Bon               .. .P     019 Jernej Pavlin               .. .Z 
024 Iztok Kordiš                .. .P                                           
036 Nevzet Porić                .. .P     Rezultati SLS                         
037 Francka Trobec              .. .P                                           
038 Anton Podobnik              .. .P     049 Janez Žagar                 .. .. 
039 Stanka Ferenčak Marin       .. .P                                           
040 Dunja Piškur Kosmač         .. .P     Rezultati SMC                         
041 Tomaž Kučič                 .. .P                                           
042 Nada Verbič                 .. .P     012 Dr.Zvezdana Snoj            .. .P 
050 Bruna Antauer               .. ..     013 Klemen Babnik               .. .. 
051 Mag.Mojca Lozej             .. ..     014 Dr. Dragan Matić            .. .. 
052 Bojan Albreht               .. ..     025 Simona Pirnat Skeledžija    .. .Z 
053 Prof.dr.Gregor Tomc         .. .P     026 Matej Javornik              .. .Z 
054 Danilo Šarić                .. .P     027 Ana Žličar                  .. .Z 
055 Julijana Žibert             .. .P                                           
056 Emilija Mitrović            .. .P     Rezultati SS                          
                                                                                
Rezultati NSi                             057 Denis Striković             .. .. 
                                                                                
033 Mojca Sojar                 .. .Z     Rezultati SS_ZL                       
034 Mojca Kuclar Dolinar        .. ..                                           
035 Anton Kranjc                .. ..     059 Nataša Sukič                .. .. 
                                                                                
Rezultati SD                                                                    
                                      
 



               GLASOVANJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
DNE : 30.1.2017           22.Seja Mestnega Sveta MOL                           
 
URA : 18:56:43                                                                 
 
O 23. členu predloga odloka je svetnica Mojca ŠKRINJAR vložila amandma:  
21. glasovanje o PREDLOGU AMANDMAJU svetnice ge. Mojce ŠKRINJAR: 

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 nepremičnine, kateremu je dostava, servis ali druga storitvena dejavnost namenjena.« 
 
Se spremeni, tako da 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.« 
 
                              SKUPAJ PRISOTNI =   
                              SKUPAJ ......ZA =  35 
                              SKUPAJ ...PROTI =  00 
 
Rezultati DeSUS                           Rezultati SD                          
                                                                                
043 Anton Kastelic              .. .Z     028 Irena Kuntarič Hribar       .. .Z 
044 Marija Horvat               .. .Z     029 Anton Colarič               .. .Z 
                                                                                
Rezultati LZJ                             Rezultati SDS                         
                                                                                
009 Prof.Janez Koželj           .. .Z     006 Mirko Brnič Jager           .. .Z 
010 Tjaša Ficko                 .. .Z     007 Mojca Škrinjar              .. .Z 
011 Aleš Čerin                  .. .Z     008 Dr. Anže Logar              .. .. 
020 Marjan Sedmak               .. .Z     016 Maja Urbanc                 .. .Z 
021 Jelka Žekar                 .. ..     017 Janez Moškrič               .. .Z 
022 Dejan Crnek                 .. .Z     018 Ksenija Sever               .. .Z 
023 Dr. Marta Bon               .. .Z     019 Jernej Pavlin               .. .Z 
024 Iztok Kordiš                .. .Z                                           
036 Nevzet Porić                .. .Z     Rezultati SLS                         
037 Francka Trobec              .. .Z                                           
038 Anton Podobnik              .. .Z     049 Janez Žagar                 .. .. 
039 Stanka Ferenčak Marin       .. .Z                                           
040 Dunja Piškur Kosmač         .. .Z     Rezultati SMC                         
041 Tomaž Kučič                 .. .Z                                           
042 Nada Verbič                 .. .Z     012 Dr.Zvezdana Snoj            .. .Z 
050 Bruna Antauer               .. ..     013 Klemen Babnik               .. .Z 
051 Mag.Mojca Lozej             .. ..     014 Dr. Dragan Matić            .. .. 
052 Bojan Albreht               .. ..     025 Simona Pirnat Skeledžija    .. .Z 
053 Prof.dr.Gregor Tomc         .. .Z     026 Matej Javornik              .. .Z 
054 Danilo Šarić                .. .Z     027 Ana Žličar                  .. .Z 
055 Julijana Žibert             .. .Z                                           
056 Emilija Mitrović            .. .Z     Rezultati SS                          
                                                                                
Rezultati NSi                             057 Denis Striković             .. .Z 
                                                                                
033 Mojca Sojar                 .. ..     Rezultati SS_ZL                       
034 Mojca Kuclar Dolinar        .. .Z                                           
035 Anton Kranjc                .. ..     059 Nataša Sukič                .. .. 
                                                                                
Rezultati SD                                                                    
 



               GLASOVANJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
DNE : 30.1.2017           22.Seja Mestnega Sveta MOL                           
 
URA : 19:00:11                                                                 
 
O 25. členu predloga odloka je svetnica Mojca ŠKRINJAR vložila amandma:  
 
22. glasovanje o PREDLOGU AMANDMAJU svetnice ge. Mojce ŠKRINJAR: 

25. člen, ki se glasi: 
»Pristojni organ na in ob občinskih cestah določi postajališča za avtotaksi vozila. Parkiranje na 
teh mestih je dovoljeno le za avtotaksi vozila v skladu z določbami odloka, ki ureja avtotaksi 
prevoze na območju MOL.« 
 
Se spremeni, tako da se glasi: 
 »Pristojni organ na in ob občinskih cestah določi postajališča za avtotaksi vozila. Parkiranje na 
teh mestih je dovoljeno le za avtotaksi vozila za  neprekinjeno največ 30 minut in je brezplačno za 
lastnika avtotaksi  vozila.«. 
 
                              SKUPAJ PRISOTNI =   
                              SKUPAJ ......ZA =  07 
                              SKUPAJ ...PROTI =  25 
 
 
Rezultati DeSUS                           Rezultati SD                          
                                                                                
043 Anton Kastelic              .. .P     028 Irena Kuntarič Hribar       .. .P 
044 Marija Horvat               .. .P     029 Anton Colarič               .. .P 
                                                                                
Rezultati LZJ                             Rezultati SDS                         
                                                                                
009 Prof.Janez Koželj           .. .P     006 Mirko Brnič Jager           .. .Z 
010 Tjaša Ficko                 .. .P     007 Mojca Škrinjar              .. .Z 
011 Aleš Čerin                  .. .P     008 Dr. Anže Logar              .. .. 
020 Marjan Sedmak               .. .P     016 Maja Urbanc                 .. .Z 
021 Jelka Žekar                 .. ..     017 Janez Moškrič               .. .Z 
022 Dejan Crnek                 .. .P     018 Ksenija Sever               .. .Z 
023 Dr. Marta Bon               .. .P     019 Jernej Pavlin               .. .Z 
024 Iztok Kordiš                .. .P                                           
036 Nevzet Porić                .. .P     Rezultati SLS                         
037 Francka Trobec              .. .P                                           
038 Anton Podobnik              .. .P     049 Janez Žagar                 .. .Z 
039 Stanka Ferenčak Marin       .. .P                                           
040 Dunja Piškur Kosmač         .. .P     Rezultati SMC                         
041 Tomaž Kučič                 .. .P                                           
042 Nada Verbič                 .. .P     012 Dr.Zvezdana Snoj            .. .. 
050 Bruna Antauer               .. ..     013 Klemen Babnik               .. .. 
051 Mag.Mojca Lozej             .. ..     014 Dr. Dragan Matić            .. .. 
052 Bojan Albreht               .. ..     025 Simona Pirnat Skeledžija    .. .P 
053 Prof.dr.Gregor Tomc         .. .P     026 Matej Javornik              .. .. 
054 Danilo Šarić                .. .P     027 Ana Žličar                  .. .P 
055 Julijana Žibert             .. .P                                           
056 Emilija Mitrović            .. .P     Rezultati SS                          
                                                                                
Rezultati NSi                             057 Denis Striković             .. .P 
                                                                                
033 Mojca Sojar                 .. ..     Rezultati SS_ZL                       
034 Mojca Kuclar Dolinar        .. ..                                           
035 Anton Kranjc                .. ..     059 Nataša Sukič                .. .. 
                                                                                
Rezultati SD                                                                    
                                      
 



               GLASOVANJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
DNE : 30.1.2017           22.Seja Mestnega Sveta MOL                           
 
URA : 19:04:49                                                                 

V. 
O 29. členu predloga odloka je svetnica Mojca ŠKRINJAR vložila amandma:  
 
23. glasovanje o PREDLOGU AMANDMAJU svetnice ge. Mojce ŠKRINJAR: 

29. člen, ki se glasi: 
»(1) Območja za pešce določi mestni svet.  
(2) Območja za pešce se delijo na:  
– območja za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa in  
– območja za pešce z omejenim lokalnim prometom.«,  
 
 Se spremeni, tako da se glasi: 
»(1) Območja za pešce določi mestni svet.  
(2) Območja za pešce so območja za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa razen  
dostavnega in servisnega prometa ter prometa stanovalcev.«. 
 
                              SKUPAJ PRISOTNI =   
                              SKUPAJ ......ZA =  06 
                              SKUPAJ ...PROTI =  27 
 
Rezultati DeSUS                           Rezultati SD                          
                                                                                
043 Anton Kastelic              .. .P     028 Irena Kuntarič Hribar       .. .P 
044 Marija Horvat               .. .P     029 Anton Colarič               .. .P 
                                                                                
Rezultati LZJ                             Rezultati SDS                         
                                                                                
009 Prof.Janez Koželj           .. .P     006 Mirko Brnič Jager           .. .Z 
010 Tjaša Ficko                 .. .P     007 Mojca Škrinjar              .. .Z 
011 Aleš Čerin                  .. .P     008 Dr. Anže Logar              .. .. 
020 Marjan Sedmak               .. .P     016 Maja Urbanc                 .. .Z 
021 Jelka Žekar                 .. ..     017 Janez Moškrič               .. .Z 
022 Dejan Crnek                 .. .P     018 Ksenija Sever               .. .Z 
023 Dr. Marta Bon               .. .P     019 Jernej Pavlin               .. .Z 
024 Iztok Kordiš                .. .P                                           
036 Nevzet Porić                .. .P     Rezultati SLS                         
037 Francka Trobec              .. .P                                           
038 Anton Podobnik              .. .P     049 Janez Žagar                 .. .. 
039 Stanka Ferenčak Marin       .. .P                                           
040 Dunja Piškur Kosmač         .. .P     Rezultati SMC                         
041 Tomaž Kučič                 .. .P                                           
042 Nada Verbič                 .. .P     012 Dr.Zvezdana Snoj            .. .P 
050 Bruna Antauer               .. ..     013 Klemen Babnik               .. .P 
051 Mag.Mojca Lozej             .. ..     014 Dr. Dragan Matić            .. .. 
052 Bojan Albreht               .. ..     025 Simona Pirnat Skeledžija    .. .P 
053 Prof.dr.Gregor Tomc         .. .P     026 Matej Javornik              .. .. 
054 Danilo Šarić                .. .P     027 Ana Žličar                  .. .P 
055 Julijana Žibert             .. .P                                           
056 Emilija Mitrović            .. .P     Rezultati SS                          
                                                                                
Rezultati NSi                             057 Denis Striković             .. .P 
                                                                                
033 Mojca Sojar                 .. ..     Rezultati SS_ZL                       
034 Mojca Kuclar Dolinar        .. ..                                           
035 Anton Kranjc                .. ..     059 Nataša Sukič                .. .. 
                                                                                
Rezultati SD                                                                    
                                      
 



               GLASOVANJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
DNE : 30.1.2017           22.Seja Mestnega Sveta MOL                           
 
URA : 19:05:35                                                                 

VI. 
O 31. členu predloga odloka je svetnica Mojca ŠKRINJAR vložila amandma:  
 
24. glasovanje o PREDLOGU AMANDMAJU svetnice ge. Mojce ŠKRINJAR: 

31. člen, ki se glasi: 
»Na območjih za pešce je poleg prometa vozil, dovoljenega z zakonom in s prejšnjim členom, 
dovoljen promet še za naslednja vozila:  
– največ štiri avtotaksi okolju prijaznih vozil na javnem razpisu izbranih avtotaksi prevoznikov,  
– vozila za potrebe izvajanja storitev gospodarskih javnih služb in  
– vozila za prevoz pacientov.«, 
 
Se spremeni, tako da se glasi: 
 »Na območjih za pešce je poleg prometa vozil, dovoljenega z zakonom in s prejšnjim členom, 
dovoljen promet še za naslednja vozila za prevoz pacientov.«. 
 
                              SKUPAJ PRISOTNI =   
                              SKUPAJ ......ZA =  08 
                              SKUPAJ ...PROTI =  27 
 
Rezultati DeSUS                           Rezultati SD                          
                                                                                
043 Anton Kastelic              .. .P     028 Irena Kuntarič Hribar       .. .P 
044 Marija Horvat               .. .P     029 Anton Colarič               .. .P 
                                                                                
Rezultati LZJ                             Rezultati SDS                         
                                                                                
009 Prof.Janez Koželj           .. .P     006 Mirko Brnič Jager           .. .Z 
010 Tjaša Ficko                 .. .P     007 Mojca Škrinjar              .. .Z 
011 Aleš Čerin                  .. .P     008 Dr. Anže Logar              .. .. 
020 Marjan Sedmak               .. .P     016 Maja Urbanc                 .. .Z 
021 Jelka Žekar                 .. ..     017 Janez Moškrič               .. .Z 
022 Dejan Crnek                 .. .P     018 Ksenija Sever               .. .Z 
023 Dr. Marta Bon               .. .P     019 Jernej Pavlin               .. .Z 
024 Iztok Kordiš                .. .P                                           
036 Nevzet Porić                .. .Z     Rezultati SLS                         
037 Francka Trobec              .. .P                                           
038 Anton Podobnik              .. .P     049 Janez Žagar                 .. .. 
039 Stanka Ferenčak Marin       .. .P                                           
040 Dunja Piškur Kosmač         .. .P     Rezultati SMC                         
041 Tomaž Kučič                 .. .P                                           
042 Nada Verbič                 .. .P     012 Dr.Zvezdana Snoj            .. .P 
050 Bruna Antauer               .. ..     013 Klemen Babnik               .. .P 
051 Mag.Mojca Lozej             .. ..     014 Dr. Dragan Matić            .. .. 
052 Bojan Albreht               .. ..     025 Simona Pirnat Skeledžija    .. .P 
053 Prof.dr.Gregor Tomc         .. .P     026 Matej Javornik              .. .P 
054 Danilo Šarić                .. .P     027 Ana Žličar                  .. .P 
055 Julijana Žibert             .. .P                                           
056 Emilija Mitrović            .. .P     Rezultati SS                          
                                                                                
Rezultati NSi                             057 Denis Striković             .. .P 
                                                                                
033 Mojca Sojar                 .. ..     Rezultati SS_ZL                       
034 Mojca Kuclar Dolinar        .. .Z                                           
035 Anton Kranjc                .. ..     059 Nataša Sukič                .. .. 
                                                                                
Rezultati SD                                                                    
                                      
 



               GLASOVANJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
DNE : 30.1.2017           22.Seja Mestnega Sveta MOL                           
 
URA : 19:05:56                                                                 

VII. 
O 32. členu predloga odloka je svetnica Mojca ŠKRINJAR vložila amandma:  
 
25. glasovanje o PREDLOGU AMANDMAJU svetnice ge. Mojce ŠKRINJAR: 

32. člen se črta. 
 
                              SKUPAJ PRISOTNI =   
                              SKUPAJ ......ZA =  08 
                              SKUPAJ ...PROTI =  25 
 
 
Rezultati DeSUS                           Rezultati SD                          
                                                                                
043 Anton Kastelic              .. ..     028 Irena Kuntarič Hribar       .. .P 
044 Marija Horvat               .. .P     029 Anton Colarič               .. .P 
                                                                                
Rezultati LZJ                             Rezultati SDS                         
                                                                                
009 Prof.Janez Koželj           .. .P     006 Mirko Brnič Jager           .. .Z 
010 Tjaša Ficko                 .. .P     007 Mojca Škrinjar              .. .Z 
011 Aleš Čerin                  .. .P     008 Dr. Anže Logar              .. .. 
020 Marjan Sedmak               .. .P     016 Maja Urbanc                 .. .Z 
021 Jelka Žekar                 .. ..     017 Janez Moškrič               .. .Z 
022 Dejan Crnek                 .. .P     018 Ksenija Sever               .. .Z 
023 Dr. Marta Bon               .. .P     019 Jernej Pavlin               .. .Z 
024 Iztok Kordiš                .. .P                                           
036 Nevzet Porić                .. .P     Rezultati SLS                         
037 Francka Trobec              .. .P                                           
038 Anton Podobnik              .. .P     049 Janez Žagar                 .. .Z 
039 Stanka Ferenčak Marin       .. .P                                           
040 Dunja Piškur Kosmač         .. .P     Rezultati SMC                         
041 Tomaž Kučič                 .. .P                                           
042 Nada Verbič                 .. .P     012 Dr.Zvezdana Snoj            .. .. 
050 Bruna Antauer               .. ..     013 Klemen Babnik               .. .. 
051 Mag.Mojca Lozej             .. ..     014 Dr. Dragan Matić            .. .. 
052 Bojan Albreht               .. ..     025 Simona Pirnat Skeledžija    .. .P 
053 Prof.dr.Gregor Tomc         .. .P     026 Matej Javornik              .. .P 
054 Danilo Šarić                .. .P     027 Ana Žličar                  .. .P 
055 Julijana Žibert             .. .P                                           
056 Emilija Mitrović            .. .P     Rezultati SS                          
                                                                                
Rezultati NSi                             057 Denis Striković             .. .P 
                                                                                
033 Mojca Sojar                 .. ..     Rezultati SS_ZL                       
034 Mojca Kuclar Dolinar        .. .Z                                           
035 Anton Kranjc                .. ..     059 Nataša Sukič                .. .. 
                                                                                
Rezultati SD                                                                    
                                      
 



               GLASOVANJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
DNE : 30.1.2017           22.Seja Mestnega Sveta MOL                           
 
URA : 19:08:20                                                                 

VIII. 
O 33. členu predloga odloka je Svetniški klub SDS vložil amandma: 
26. glasovanje o PREDLOGU AMANDMAJU Svetniškega kluba SDS: 

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«. 
 
                              SKUPAJ PRISOTNI =   
                              SKUPAJ ......ZA =  09 
                              SKUPAJ ...PROTI =  27 
 
Rezultati DeSUS                           Rezultati SD                          
                                                                                
043 Anton Kastelic              .. .P     028 Irena Kuntarič Hribar       .. .P 
044 Marija Horvat               .. .P     029 Anton Colarič               .. .P 
                                                                                
Rezultati LZJ                             Rezultati SDS                         
                                                                                
009 Prof.Janez Koželj           .. .P     006 Mirko Brnič Jager           .. .Z 
010 Tjaša Ficko                 .. .P     007 Mojca Škrinjar              .. .Z 
011 Aleš Čerin                  .. .P     008 Dr. Anže Logar              .. .. 
020 Marjan Sedmak               .. .P     016 Maja Urbanc                 .. .Z 
021 Jelka Žekar                 .. ..     017 Janez Moškrič               .. .Z 
022 Dejan Crnek                 .. .P     018 Ksenija Sever               .. .Z 
023 Dr. Marta Bon               .. .P     019 Jernej Pavlin               .. .Z 
024 Iztok Kordiš                .. .P                                           
036 Nevzet Porić                .. .P     Rezultati SLS                         
037 Francka Trobec              .. .P                                           
038 Anton Podobnik              .. .P     049 Janez Žagar                 .. .Z 
039 Stanka Ferenčak Marin       .. .P                                           
040 Dunja Piškur Kosmač         .. .P     Rezultati SMC                         
041 Tomaž Kučič                 .. .P                                           
042 Nada Verbič                 .. .P     012 Dr.Zvezdana Snoj            .. .P 
050 Bruna Antauer               .. ..     013 Klemen Babnik               .. .. 
051 Mag.Mojca Lozej             .. ..     014 Dr. Dragan Matić            .. .. 
052 Bojan Albreht               .. ..     025 Simona Pirnat Skeledžija    .. .P 
053 Prof.dr.Gregor Tomc         .. .P     026 Matej Javornik              .. .P 
054 Danilo Šarić                .. .P     027 Ana Žličar                  .. .P 
055 Julijana Žibert             .. .P                                           
056 Emilija Mitrović            .. .P     Rezultati SS                          
                                                                                
Rezultati NSi                             057 Denis Striković             .. .P 
                                                                                
033 Mojca Sojar                 .. .Z     Rezultati SS_ZL                       
034 Mojca Kuclar Dolinar        .. .Z                                           
035 Anton Kranjc                .. ..     059 Nataša Sukič                .. .. 
                                                                                
Rezultati SD                                                                    



               GLASOVANJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
DNE : 30.1.2017           22.Seja Mestnega Sveta MOL                           
 
URA : 19:14:11                                                                 
 

AD 8. 
PREDLOG ODLOKA O UREJANJU PROMETA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 

 
27. glasovanje o PREDLOGU SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o urejanju prometa v Mestni občini 
Ljubljana skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
 
                              SKUPAJ PRISOTNI =   
                              SKUPAJ ......ZA =  30 
                              SKUPAJ ...PROTI =  06 
 
 
Rezultati DeSUS                           Rezultati SD                          
                                                                                
043 Anton Kastelic              .. .Z     028 Irena Kuntarič Hribar       .. .Z 
044 Marija Horvat               .. .Z     029 Anton Colarič               .. .Z 
                                                                                
Rezultati LZJ                             Rezultati SDS                         
                                                                                
009 Prof.Janez Koželj           .. .Z     006 Mirko Brnič Jager           .. .P 
010 Tjaša Ficko                 .. .Z     007 Mojca Škrinjar              .. .P 
011 Aleš Čerin                  .. .Z     008 Dr. Anže Logar              .. .. 
020 Marjan Sedmak               .. .Z     016 Maja Urbanc                 .. .P 
021 Jelka Žekar                 .. ..     017 Janez Moškrič               .. .P 
022 Dejan Crnek                 .. .Z     018 Ksenija Sever               .. .P 
023 Dr. Marta Bon               .. .Z     019 Jernej Pavlin               .. .P 
024 Iztok Kordiš                .. .Z                                           
036 Nevzet Porić                .. .Z     Rezultati SLS                         
037 Francka Trobec              .. .Z                                           
038 Anton Podobnik              .. .Z     049 Janez Žagar                 .. .Z 
039 Stanka Ferenčak Marin       .. .Z                                           
040 Dunja Piškur Kosmač         .. .Z     Rezultati SMC                         
041 Tomaž Kučič                 .. .Z                                           
042 Nada Verbič                 .. .Z     012 Dr.Zvezdana Snoj            .. .Z 
050 Bruna Antauer               .. ..     013 Klemen Babnik               .. .Z 
051 Mag.Mojca Lozej             .. ..     014 Dr. Dragan Matić            .. .. 
052 Bojan Albreht               .. ..     025 Simona Pirnat Skeledžija    .. .Z 
053 Prof.dr.Gregor Tomc         .. .Z     026 Matej Javornik              .. .Z 
054 Danilo Šarić                .. .Z     027 Ana Žličar                  .. .Z 
055 Julijana Žibert             .. .Z                                           
056 Emilija Mitrović            .. .Z     Rezultati SS                          
                                                                                
Rezultati NSi                             057 Denis Striković             .. .Z 
                                                                                
033 Mojca Sojar                 .. ..     Rezultati SS_ZL                       
034 Mojca Kuclar Dolinar        .. ..                                           
035 Anton Kranjc                .. ..     059 Nataša Sukič                .. .Z 
                                                                                
Rezultati SD                                                                    
                                      
 


