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8.  točka  
MESTNEMU SVETU 
 
ZADEVA: Gradivo za 36. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
 
NASLOV:  
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del območja urejanja VS 3/2-1 Vič, 
morfološka enota 1 A/2 s predlogom za hitri postopek 
 

POROČILO 
 

Odbor za urejanje prostora in urbanizem je na svoji 36. seji dne 22. februarja 2010 
obravnaval predlog odloka s predlogom za hitri postopek kot pristojno delovno telo mestnega 
sveta. Po predstavitvi gradiva, razlogih za sprejem odloka po hitrem postopku in splošni razpravi 
o predlogu odloka je odbor glasoval najprej o 
 
1. PREDLOGU SKLEPA: 
Odbor podpira sprejem predloga, da se Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za del območja urejanja VS 3/2-1 Vič, morfološka enota 1 A/2 sprejme po hitrem 
postopku. 
 
      /sklep je sprejet s 6 glasovi za 0 proti od 6 navzočih članov/ 
 
Po zaključeni razpravi o predlogu odloka je odbor glasoval o 
2. PREDLOGU SKLEPA: 
Odbor podpira sprejem Predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del 
območja urejanja VS 3/2-1 Vič, morfološka enota 1 A/2. 
 
Pri razpravi na seji mestnega sveta odbor daje svojo pripombo, ki se jo naj upošteva pred 
sprejemom Predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del območja urejanja 
VS 3/2-1 Vič, morfološka enota 1 A/2. Pripomba se nanaša na 19. člen odloka,  s katerim je 
potrebno natančneje opredeliti izkazovanje gradnje neprofitnih stanovanj in preprečiti zlorabo 
predpisa, špekulativne oprostitve plačila komunalnega prispevka ter z odlokom določiti investitorja 
neprofitnih stanovanj. 
 
      /sklep je sprejet s 6 glasovi za 0 proti od 6 navzočih članov/ 
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