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9. tč. 
MESTNEMU SVETU 
 
 
ZADEVA: Gradivo za 31. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
 
NASLOV: 
Predlog Sklepov o odpravi obveznih razlag, ki jih je MS MOL sprejel 29. 9. 2008 (vsi 
Uradni list RS, št. 98/08) 
 

POROČILO 
 
Odbor za urejanje prostora in urbanizem je na svoji 31. seji dne 21. septembra 2009 
obravnaval kot pristojno delovno telo mestnega sveta  gradiva iz svoje pristojnosti za 
predlagano 9. točko 31. seje Mestnega sveta MOL, sklicane za 28. september 2009. 
 
Odbor je obravnaval po vrstnem redu gradiva in po zaključenih razpravah so bili dani na 
glasovanja predlogi sklepov: 
 
1. PREDLOG SKLEPA: 
    Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o odpravi Obvezne razlage    
    Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška  
    cesta.  
 
      /sklep ni bil sprejet s 3 glasovi za in 4 proti od 7 navzočih članov/ 
 
2. PREDLOG SKLEPA: 
    Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o odpravi Obvezne razlage   
    Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču.  
 
      /sklep ni bil sprejet  z 2 glasovoma za in 5 glasovi proti od 7 navzočih članov/ 
 
3. PREDLOG SKLEPA: 
    Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o odpravi Obvezne razlage  
    Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja CI 6/15 Pediatrična klinika,  
    CI 6/16 Univerzitetni KC, CR 6/17 Park ob Zaloški in CR 6/18 Pletenina.  
 
      /sklep ni bil sprejet z 2 glasovoma za  in 5 glasovi proti  od 7 navzočih članov/ 
 
4. PREDLOG SKLEPA: 
    Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Pobude županu Mestne občine  
    Ljubljana za sprejem »Sklepa o pripravi spremembe prostorskih ureditvenih pogojev za  
    ureditev prostora Ljubljanice in Gruberjevega prekopa«.  
 



      /sklep ni bil sprejet z 1 glasom za  6 proti od 7 navzočih članov/ 
 
 
 
Obrazložitev 
 
Odbor se je seznanil s predloženimi sklepi, o katerih se je že opredelil ob vsakokratni podpori 
pred odločanjem na Mestnem svetu. Članom odbora predlagatelj ni uspel prepričljivo 
pojasniti kakšen je pravi namen, zaradi katerega je pripravil obsežno obrazložitev svojih 
predlogov. V razpravi je sicer predlagatelj trdil, da veljaven akt brez sprejetih obveznih razlag 
omogoča predvideno gradnjo, demontažo in prestavitev mostov čez Ljubljanico in Gruberjev 
prekop in da tako s sprejemanjem dodatnih obveznih razlag nastaja pravna zmeda, ni pa 
hotel razumeti stališča pristojnega upravnega organa Upravne enote Ljubljana, ki je že v 
letošnjem letu prav na podlagi teh obveznih razlag izdal dovoljenja za gradnjo v upravnih 
postopkih, ki jih je sprožila Mestna občina Ljubljana kot investitor. 
 
Člani odbora so v razpravi menili, da so prvi trije predlogi sklepov v nasprotju z namenom 
Mestne občine Ljubljana, da dela na mostovih čim prej izvede, nekatera nujna dela pa 
morajo biti opravljena  že v letošnjem letu še pred nastopom ogrevalne sezone. 
 
Prav tako je 4. predlagani predlog sklepa nepotreben, ker predstavlja pobudo županu za 
drugačen način priprave in sprejemanja prostorskih aktov za načrtovane gradnje mostov in 
brvi čez Ljubljanico in Gruberjev prekop, ki so že opredeljene z Izvedbenim prostorskim 
načrtom MOL. Namen predlagatelja in razlogi, zaradi katerih naj bi spremenjeni PUP prehiteli 
sprejem IPN večine članov odbora niso prepričali, zato odbor predlaganega sklepa ni sprejel.  
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