
 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 
Statutarno pravna komisija    
     

 Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 
 01/306 12 84  01/306 12 54  polona.zupan@ljubljana.si 

  
Številka: 03202-11/2009-3 
Datum: 19. 11. 2009 

                                                                                                                     
                                                                                                             k predlagani 12.tč.  
                                                                                                               dnevnega reda 
Mestni svet 
 

P O R O Č I L O 
 

Statutarno pravna komisija je na 32. redni seji,  
ki je bila v ponedeljek, 19. 11. 2009, ob 14.30 uri 

obravnavala gradivo za 33. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
 

in ob obravnavi točke 
 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 
NAČRTU ZA PROSTORSKO UREDITEV SKUPNEGA POMENA ZA 

BENCINSKI SERVIS NA POČIVALIŠČU BARJE (v nadaljevanju: Predlog 
Odloka) 

 
in k njej vloženih spodaj navedenih  amandmajev  

 
 
1. AMANDMA Odbora za urejanje prostora k 7. členu: 
Tretji odstavek 7. člena se dopolni z novim stavkom tako, da se za piko glasi besedilo 
novega stavka: »Zunanje ureditve obstoječih postajališč ob bencinskih servisih se 
načrtuje obnoviti tako, da se jih poveže  z nadzemnim prehodom tako, da se 
zagotovi varen peš prehod osebam, ki  se zadržujejo v območju obeh počivališč in 
se jim zagotovi peš dostop proti središču mesta in postajališčem mestnega 
potniškega prometa.« 
 
 
2. AMANDMA Svetniškega kluba SDS k 9. členu 
V točki 4. se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Na novo se zgradi nadzemni prehod za pešce čez celotno širino trase avtoceste, ki bo 
povezoval oba bencinska servisa.« 
 
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 
 
 

sprejela  naslednji mnenji 
 



 
MNENJE 1: 
 
 Statutarno pravna komisija meni, da je amandma  Odbora za urejanje 

prostora vložen pravilno, pravočasno in v skladu s 133. členom 
Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Ur.l. RS, št. 66/07-
UPB-v nadaljevanju: Poslovnik) in nanj nima pripomb pravne narave.  
 

 
MNENJE JE bilo 

sprejeto s 
3 glasovi ZA 

in 
0 glasovi PROTI 

od 
3 prisotnih. 

 
Obrazložitev: 
Statutarno pravna komisija meni, da so amandmaji vloženi pravilno, pravočasno in v 
skladu s 133. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Ur.l. RS, št. 
66/07-UPB-v nadaljevanju: Poslovnik) in nanj nima pripomb pravne narave. 
 
MNENJE 2: 
 
 Statutarno pravna komisija meni, da amandma  Svetniškega kluba SDS 

ni vložen skladno s 133. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana (Ur.l. RS, št. 66/07-UPB), ker vsebinsko presega 
ureditveno območje Predloga odloka in  zato predlaga, da Mestni svet o 
njem ne razpravlja in ne glasuje.   
 

 
MNENJE JE bilo 

sprejeto s 
3 glasovi ZA 

in 
0 glasovi PROTI 

od 
3 prisotnih. 

 
Obrazložitev: 
Statutarno pravna komisija meni, da je amandma vložen pravočasno, da pa ni  v skladu 
s 133. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Ur.l. RS, št. 66/07-
UPB-v nadaljevanju: Poslovnik). 
Skladno s 133. členom Poslovnika je amandma besedilo, ki ob sprejemu spremeni ali 
dopolni obstoječe besedilo predloga akta. Iz gramatikalne razlage člena sledi, da so 
spremembe in dopolnitve možne le v okviru predlagane vsebine akta, ki se spreminja oz. 
dopolnjuje. Z amandmajem tako ni možno širiti pravnega in dejanskega okvira na 
katerega se akt nanaša.  
Predlagani akt se nanaša na dele območij VM2/4 in VM6/1, ki sta opredeljeni kot 
površini za mestne javne službe in servise in sta podrobneje urejeni z Odlokom o 
sprejetju zazidalnega načrta v območju urejanja VM 2/4 in VM 6/1-Motel (Ur.l. RS, št. 
27/88 in spremembe). Območji sta tako kot avtocestno telo v pristojnosti države, zato sta  
Ministrstvo za okolje in prostor in Mestna občina Ljubljana 28.3.2008 sklenili Dogovor o 
pripravi, sprejemu in financiranju priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za prostorsko ureditev skupnega pomena ( v nadaljevanju:OPPN za PUSP) za bencinski 
servis na počivališču Barje. Skladno z dogovorom, v katerem je ugotovljeno, da 
bencinski servis predstavlja gospodarsko javno infrastrukturo državnega pomena, je 
predvideno, da  OPPN za PUSP omogoča le nadomestitev dveh obstoječih dotrajanih 
bencinskih servisov in da razmer v širšem območju ne bo spreminjal (1. člen dogovora). 
Po dogovoru ima MOL le nalogo vodenja postopka priprave OPPN za PUSP, ministrstvo 



pa spreminja postopek priprave, potrdi sklep o začetku postopka in tudi usklajen predlog 
OPPN. 
Amandma Svetniškega kluba SDS, ki se nanaša na  možnosti nadzemnega prehoda 
preko cestnega telesa avtoceste oz. obvoznice, posega v  območje urejanja VT 2/1 
površine za promet, ki ga ureja Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana 
občin in mesta Ljubljane Ur.l. SRS, št. 11/86 in spremembe), kar pomeni, da vnaša 
spremembe v  dele območij, ki se s predmetnim aktom ne urejajo, poleg tega pa posega 
v območje urejanja, ki je v državni pristojnosti in za katero ni bil sklenjen dogovor.  
Amandma je tako v nasprotju s 133. členom Poslovnika.   
 
Pripravila:                                                 
Polona Zupan Klopčič, tajnica Statutarno 
pravne komisije 

                                 Predsednica  
Statutarno pravne komisije

                                Maša Kociper 
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