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7. tč. 
MESTNEMU SVETU 
 
 
ZADEVA: Gradivo za 30. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
 
NASLOV: 
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja 
BS 6/4-1 Gmajna in BR 6/1 Stare Črnuče  
 
 

POROČILO 
 
Odbor za urejanje prostora in urbanizem je na svoji 30. seji dne 30. junija 2009 obravnaval 
kot pristojno delovno telo gradivo za predlagano 7. točko 30. seje Mestnega sveta MOL, 
sklicane za 6. julij 2009. 
 
Po razpravi je bil dan na glasovanje  
PREDLOG SKLEPA: 
Odbor podpira, da Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna 
in BR 6/1 Stare Črnuče skupaj s pobudo predlagatelju, da vloži dva amandmaja. 
 
1. POBUDA za amandma predlagatelja: 
Odbor meni, da je potrebno krožno pot in pločnik ob bajerju razširiti na širino 2.40 m. 
 
2. POBUDA za amandma predlagatelja: 
Odbor meni, da je potrebno zemljišče v lasti investitorja, ki leži nad zadrževalnikom na 
vzhodni strani izven območja OPPN, vključiti v območje urejanja in ga parkovno 
urediti za potrebe doma starejših. 
 
      /sklep je bil sprejet s 4 glasovi za  0 proti od 4 navzočih članov/ 
 
 
Odbor je obravnaval in glasoval o podpori k amandmajem; 
 
1. AMANDMA Svetniškega kluba LDS: 
Amandma k  2. točki 9. člena (namembnost): 
V prostorski enoti P1 se doda nova alineja -  120301 Trgovske stavbe.  



 
      /amandma ni bil sprejet s 0 glasovi za  4 proti od 4 navzočih članov/ 
 
 
2. AMANDMA Svetniškega kluba LDS: 
V prostorski enoti P1 se na koncu drugega stavka črta ločilo ter doda besedilo »in 
prehrambena trgovina«.  
 
      /amandma ni bil sprejet s 0 glasovi za  4 proti od 4 navzočih članov/ 
 
 
3. AMANDMA Svetniškega kluba LDS: 
Amandma k 4. točki 19. člena (kolesarski promet): 
Črta se prvi stavek in doda novo besedilo: Ob obodnih cestah v območju OPPN, glavni 
pešpoti,  ob javni parkovni površini in bajerju so predvidene kolesarske steze. Ob vhodu 
v dom starejših občanov se postavi  pokrita kolesarnica.   
 
      /amandma ni bil sprejet z 1 glasom za  3 proti od 4 navzočih članov/ 
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