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MESTNEMU SVETU 
 
ZADEVA: Gradivo za 30. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
 
NASLOV: 
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja 
ŠS 2/2-1 in ŠS 2/2-2 Korotansko naselje  
 
 

POROČILO 
 
Odbor za urejanje prostora in urbanizem je na svoji 30. seji dne 30. junija 2009 obravnaval 
kot pristojno delovno telo gradivo za predlagano 6. točko 30. seje Mestnega sveta MOL, 
sklicane za 6. julij 2009. 
Člani odbora so z gradivom prejeli mnenje ČS Šiška in pred sejo še predlog Svetniškega 
kluba LDS za umik točke z dnevnega reda 30. seje mestnega sveta. 
 
V razpravi so bila izražena različna mnenja tako o podpori predloga Svetniškega kluba LDS, 
ki so blizu tudi stališčem ČS Šiška, kot tudi o podpori predloga akta,  s katerim so opredeljeni  
zahtevni pogoji gradnje, ki jih morajo izpolniti investitorji, da bi zagotovili primerne bivalne 
razmere za nove in sedanje stanovalce območja. Glede na dolgoletno iskanje uresničljivega 
ravnovesja med ekonomsko upravičenostjo izgradnje stanovanj, vključujoč predhodna 
vlaganja na eni, zahtevnimi robnimi pogoji lokacije in obstoječimi razmerami v območju na 
drugi strani, je bilo izraženo tudi stališče, da se v primerjavi z osnutkom predlog akta približal 
sprejemljivemu kompromisu.  
 
Po razpravi je bil dan na glasovanje, na predlog Svetniškega kluba LDS,  
PREDLOG SKLEPA:  
da se na podlagi 94. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Ur. list RS, 
št. 66/07 – UPB) umika 6. točka predlaganega dnevnega reda 30. seje MS MOL z naslovom:  
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja 
ŠS 2/2-1 IN ŠS 2/2-2 Korotansko naselje. 
 
      /sklep je bil sprejet s 3 glasovi za  2 proti od 5 navzočih članov/ 
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