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Mestni svet 

PORoellO 

Statutarno pravna komisija je na 33. redni seji,
 
ki je bila v cetrtek, 10. 12. 2009, ob 15.00 uri
 

obravnavala gradivo za 34. sejo Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana
 

in ob obravnavi tocke
 

OSNUTEK ODLOKA 0 DOPOLNITVI ODLOKA 0 RAZGLASITVI
 
ARHEOLOSKEGA KOMPLEKSA V LJUBLJANSKIH OBCINAH ZA KULTURNI
 

IN ZGODOVINSKI SPOMENIK (v nadaljevanju: Osnutek Odloka)
 

sprejela naslednje 

Statutarno pravna komisija menl, da gradivo-Osnutek Odloka predlagatelja 
g. Jazbinska Svetnika Ze/enih Siovenije, ni pripravljeno skladno z dolocili 
Zakona 0 varstvu kulturne dediscine (Ur.l. RS, st. 16/08) in zato Mestnemu 
svetu Mestne obcin« Ljubljana predlaga umik tocke z dnevnega reda. 

MNENJE JE bilo sprejeto 4 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 4 prisotnih. 
z 

Obrazlofltev:
 
Statutarno pravna komisija meni, da je gradivo vlozeno pravocasno, da pa ni pripravljeno v
 
skladu z doloeili Zakona 0 varstvu kulturne dedlscine (Ur.l. RS, st. 16/08).
 

Peti odstavek 12. elena ZVKD doloca, da postopek razglasitve spomenika lokalnega pomena
 
vodi pristojni organ pokrajine ali obcine ob smiselni uporabi dolocb drugega do eetrtega
 



odstavka1 tega elena in da predlog za razglasitev spomenika lokalnega pomena pripravi 
zavod. 

Predlagani Osnutek Odloka predlaga razglasitev spomenika lokalnega pomena brez 
predhodno izvedenega postopka, ki je dolocen za razglasitev spomenika lokalnega pomena. 
Predlog za razglasitev spomenika lokalnega pomena bi narnrec moral pripraviti zavod, 
postopek razglasitve pa bi moral voditi pristojni organ obcine, ob smiselnem upostevaniu 
drugega do cetrteqa odstavka 12. elena ZVKD, ki podrobneje doloca]o nacin seznanitve 
lastnikov dediscine, morebitno javno naznanilo, potek javne razgrnitev in dolznost opredelitve 
do pripomb podanih v fazi javne razgrnitve. 

Ker je gradivo ni pripravljeno na nacin kot to doloca ZVKD, bi sprejem takega akta na 
Mestnem svetu pomenil obid njegovih dolocb, saj bi Mestni svet lahko potrdil razglasitev 
kulturneqa spomenika brez predhodnega, z zakonom dolocsneqa postopka, akt bi bil sprejet 
na predlog neupraviceneqa predlagatelja, ki ni organ obcine in na podlagi gradiva, ki ni bilo 
pripravljeno s strani zavoda, ki ga zakon doloca kot edinega pristojnega pripravljavca 
gradiva. 

Glede na navedeno Statutarno pravna komisija predlaga umik tocke z dnevnega reda 34. 
seje MS MOL. 

Pripravila: Predsednica 
Polona Zupan Klopeie. tajnica Statutarno Statutarno pravne komisije 
pravne komisije Masa Kociper 
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I (2) Zavod mora 0 pripravi predloga za razglasitev seznaniti lastnike dediscine, ki naj bi se razglasila za 
spomenik, ter jim dati moznost, da podajo svoje mnenje v zvezi z razglasitvijo. Lastniki se obveseaio praviloma po 
posti ali z javnim naznanilom, ce je ta nacln zaradi vecjega stevila, tezke dosegljivosti ali neznanega naslova 
primemejsi (npr. na nepremicninl, katere razglasitev se predlaga. v uradnem glasilu, v sredstvih javnega 
obvescania ali na drug primeren nacin), Kadar se izvede javnaobravnava, obvescanje lastnikov v skladu 5 tern 
odstavkom ni potrebno. ", 

(3) Zavod mora izvesti javno obravnavo, Ce gre za razglasitev sporneniskeqa obrnocja. 0 javni obravnavi se 
javnost obvesti z objavo datuma obravnave, nacinorn dostopnosti gradiv, rokov za podajo mnenj in navedbo 
organa, ki mnenja sprejema. Obvestilo 0 obravnavi se objavi v vsaj enem javnem sredstvu obvescanja najmanj 
deset dni pred javno obravnavo. V casu do jayne obravnave mora biti zagotovljen javen dostop do gradiv, ki so 
predmet jayne obravnave. 

(4) Na javni obravnavi se predstavijo razlogi za razglasitev, osnutek akta 0 razglasitvi in kartografska 
dokumentacija. Vsakdo ima rnoznost, da ustno ali pisno poda svoje mnenje v zvezi z razglasitvijo. Zavod se mora 
do mnenj opredeliti. 
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