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MESTNEMU SVETU tu 

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

NASLOV: 
Predlog OdIoka 0 spremembah in dopolDitvab Odloka 0 prostonkih ureditvenih pogojih 
za plansko celoto S4 Dravlje 

v 

POROCILO 

Odbor za urejanje prostora in urbanizem je na svoji 22. seji dne 19. novembra 2008 
obravnaval kot pristojno delovno tela gradivo za 18. toeko 22. seje Mestnega sveta 
MOL, sklicane 1.8 24. november 2008. 

Seje odbora se je udelezila predsednica Sveta CS Dravlje, Irena Kuntaric Hribar, ki je 
predstavila stalisee sveta. 

Na podlagi vloZenih, 
pobude Sveta CS Dravljey da iupan umakne to tolko z dnevnega reda 22. seje 
mestnega sveta in PREDLOGA svetnika g. Mihe JAZBINSKA ZA SPREMEMBO 
DNEVNEGA REDA pri obravnavi dnevnega retia na seji mestnega sveta, 
je odbor sprejel 

SKLEP: 
Odbor podpira sprejem predloga, da se z dnevnega reda 22. seje mestnega sveta 
Dmalme predlagana 18. tolka z naslovom npredlog OdIoka 0 spremembab in 
dopolnitvab Odloka 0 prostonkih ureditvenih pogojih za plansko eeloto S4 
Dravlje n. 

Isklep je sprejet s 7 glasovi za 0 proti od 7 navzoeih clanov/ 

ObrazloZitev 
V razpravi je bila ponovno izrazena zahteva, da se prostorski akti obravnavajo in 
sprejemajo istoeasno in skupaj s programom komunalnega opremljanja, 0 eemer je 
mestni svet Ze razpravljal. Zakon 0 prostorskem naCrtovanju v 74. clenu doloea; 
Program opremljanja sprejme obCinski svet z odlokom. Program opremljanja se lahko 
sprejme kot sestavni del odloka, s katerim se sprejme prostorski akt obeine, kot 



spremembe in dopolnitve takega odloka, ali s posebnim odlokom 0 programu 
opremljanja, ki mora biti skladen s prostorskim aktom obeine. 

Odbor je ne g1ede na rezultat glasovanja nadaljeval Z obravnavo gradiva pod to 
to&o dnevnega reda in obravnaval vloiene AMANDMAJE. 

1. AMANDMA svetnika g. Gregorja ISTENICA se glasi: 
g:
 
v tolki a.) Vnte posegov v prostor - Dovoljeni so naslednji posegi, morfololka
 
enota lA/I se :
 
- v drugi alineji erta tekst »za zmanjlanje primanIdjaja parkirnih mest v
 
morfololki enoti lA12 je treba zagotoviti najmanj 100 parkirnih mest«,
 
- crta intja alineja. .
 

lamandma je sprejet z 2 glasovoma za 1 proti od 6 navzoeih clanovl 

2. AMANDMA svetnika g. Gregorja ISTENICA se glasi:
 
pri toeki b.) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov, morfololka enota lA/I se
 
spremenita:
 
- prva alineja tako, da se glasi:
 

- viiinski gabariti novih objektov so najvee ( objekt A: K+P+9+2T, objekt 
B: K+P+7+2T, objekt C: K+P+4+2T), 

- tretja alineja tako, da se glasi:
 
- FSI je najvee 1,8
 

lamandma je spreiet s 3 glasovi za 1 proti od 6 navzoeih clanov/ 

Po obravnavi amandmajev je odbor sprejel 
PREDLOG SKLEPA: 
Mestni svet Mestne obcine Ljubljana sprejme predlog Odloka 0 spremembah in 
dopolnitvab Odloka 0 prostonkih nreditvenih pogojib za pbulro celoto Sf 
Dravlje skupaj s sprejetima amandmajem80 

Isklep je sprejet s 4 glasovi za 0 proti od 6 navzocih clanovl 
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