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15. tč. 
MESTNEMU SVETU tu 
 
ZADEVA: Gradivo za 28. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
 
NASLOV: 
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij 
urejanja BS 4/1 Ruski car, BS 4/2 Stožice, BS 4/3 Ježica in BS 4/4 Mala vas 
 
 

POROČILO 
 
Odbor za urejanje prostora in urbanizem je na svoji 28. seji dne 18. maja 2009 
obravnaval kot pristojno delovno telo gradivo za predlagano 15. točko 28. seje 
Mestnega sveta MOL, sklicane za 25. maj 2009. 
 
Po razpravi je bil sprejet   
SKLEP: 
Odbor podpira sprejem predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za dele območij urejanja BS 4/1 Ruski car, BS 4/2 Stožice, BS 4/3 Ježica in 
BS 4/4 Mala vas. 
 
      /sklep je sprejet z 2 glasovoma za 1 proti od 5 navzočih članov/ 
 
Obrazložitev.  
Odbor je razpravljal o vsebini akta, čeprav na predlog ni bilo vloženih amandmajev. V 
razpravi so bile izražene pripombe o primernem številu dreves na parkirišču in ureditvi  
otroških igrišč, postavljena vprašanja umestitve otroškega vrtca in doma za stare s 
pripadajočimi funkcionalnimi površinami. Največ razprave je bilo o tem, ali mora 
prostorski izvedbeni akt izražati natančno opredeljeno investicijsko namero, ali je lahko 
opredelitev dejavnosti v območju bolj ohlapna in omogoča v okviru lokacijskih pogojev 
investitorjem več možnosti za končno odločitev. Prav tako je bila izražena dilema ali 
mora prostorski izvedbeni akt PIA poleg zahtev tudi že podati tehnične rešitve o 
sistemih uporabe alternativnih obnovljivih virov energije. Pred glasovanjem o predlogu 
sklepa je bilo predstavnikom predlagatelja predlagano, naj glede na izražene pripombe z 
ustreznimi  amandmaji vnesejo redakcijske popravke v besedilo akta.  
 

PRIPRAVIL TAJNIK                                                                       PREDSEDNIK  
Jan SKOBERNE                                                                         Prof. Janez KOŽELJ, l.r. 
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