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MESTNEMU SVETU tu 

ZADEVA: Gradivo za 22. sejo Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana 

NASLOV:
 
Predlog OdIoka 0 oblinskem podrobnem prostorskem nalrtu za dele obmolij urejanja
 
DO 1/1 Lesnina, ST 1/1 Obmoeje ZG in SO 1/1 Kurilnica (za islamski - versko kulturoi
 
center)
 

v 

POROCILO 

Odbor za urejanje prostora in urbanizem je na svoji 22. seji dne 19. novembra 2008 
obravnaval kot pristojno delovno telo gradivo za 17.a tocko 22. seje Mestnega sveta 
MOL, sldicane za 24. november 2008. 

Po razpravi je bil sprejet 

SKLEP: 
Mestni svet MestRe obmle LjnbljaDa sprejme predlog OdIoka 0 oblinskem 
podrobDem prostorskem naem za dele obmoEij nrejanja DO 111 LesniDa, ST 111 
Obmoeje ZG in SO 1/1 Kurilnica (za islamski - versko kulturni ceDter) skupaj s 
sprejetim amandmajem odbora. 

Isldep je spreiet s 4 glasovi za 1 proti od 7 navzocih clanovl 

AMANDMA odbora:
 
v 9. elena, v pogIavju pod naslovom »2. Namembnostcc, se Erta besediIo 1. atineje
 
tretjega odstavka, ki se gIasi: »-11300 Stanovanjske stavbe za posebDe D&melle«.
 

lamandma odbora je sprejet s 4 gIasovi za 2 proti od 7 navzocih clanovl 



ObrazloZitev 
V razpravi je bit izraZen pomislek 0 neopredeljenem stanovanjskem objektu za posebne 
namene, ki bi lahko sluZil tudi kot internat islamske verske sole. 

Odbor je glasoval 0 vlozenem amandmaju svetnika g. Mihaela JARCA, ki ga odbor
 
nepodpira.
 

AMANDMA svetnika g. Mihaela JARCA:
 
v 13. elena v 3. tolki se em tretja alineja »viJina minareta je lahko najvee 40 m«.
 

lamandma ni sprejet z 1 glasom za 5 proti od 7 navzocih clanovl 

PRIPRAVIL TAJNIK PREDSEDNIK 
JanS~ Prof. Janez KOZEL, l.r. 
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MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

- TU

ZADEVA: PREDLOG ZA UMIK 17. a) TOCKE DNEVNEGA REDA 
22. Seje Mestnega sveta Mestne obelne Ljubljana dne 24.11.2008 

Predlagarno, da se skladno s 94. clenorn Poslovnika Mestnega sveta Mestne obcme 

Ljubljana, z dnevnega reda 22. seje, sklicane za 24. 11. 2008, 

umakne 

17. a) toeka z naslovom:
 

"Predlog Odloka 0 obclnskern podrobnem prostorskem nacrtu za dele obrnoci]
 

urejanja BO 1/1 Lesnina, ST 1/1 Obmocje ZG in SO 1/1 Kurilnica (za islamski - versko
 

kulturni center)".
 

Obrazlozltev: 

I. 

11. clen predlaganega akta je v predlogu spremenjen, ceprav to ni bilo predmet pripomb v 

fazi sprejemanja osnutka akta. Nikjer tudi ni obrazlozeno, zakaj je bila sprememba oz. 

dopolnitev potrebna. 

II. 

V vsebini akta sta navedena neopredelJena pojma: 

- pravila za islamske verske-kulturne centre 

- sodobna evropska arhitektura 

III. 

V primeru nestrinjanja-ugovora zoper odlocitve temeljece na omenjenih pojmih ni jasno, kdo 

je pritozbeni organ. 

Za svetniski klub SOS, 

Dimitrij KOVACIC I.r. 




