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                                                                                                             k predlagani 5.tč.  
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Mestni svet 
 

P O R O Č I L O 
 

Statutarno pravna komisija je na 40. redni seji,  
ki je bila v četrtek, 1. 7. 2010, ob 14.00 uri 

obravnavala gradivo za 41. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
 

in ob obravnavi točke   
 

Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana-
strateški del 

 
sprejela sklep in mnenje : 

 
 
 

I. 
 

AMANDMA SV. KLUBA LDS  
 
V točki 6.2.2.9. Dejavnost opravljanja verskih obredov, (b) zasnova in usmeritve se pod točko 
(2) krajevno ime  »Štepanji vasi« zamenja za krajevno ime »Bizoviku«. 
 
Statutarno pravna komisija v zvezi z amandmajem Sv. Kluba LDS nima pripomb 
pravne narave. 
 
 
SKLEP JE bil sprejet z  3 glasovi ZA in  0 glasovi PROTI od 4 prisotnih. 

 
Obrazložitev: 
Statutarno pravna komisija meni, da sta amandmaja vložena 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 nanju nima pripomb pravne narave. 
 
 
 
 
 
 
 



II. 
AMANDMA SV. KLUBA LDS  

V poglavju 7.1.1. cestni promet se v poglavju (b) zasnova in usmeritve pod točko 8 doda 
nova alineja: 
-povezava med Mostam in Fužinam zunaj stanovanjske soseske Štepanjsko naselje. 
V skladu s spremembo se spremeni tudi grafični prikaz OPN MOL 
 

 
MNENJE: 

 
 Statutarno pravna komisija meni, da amandma Sv. Kluba LDS  ni vložen 

skladno s 133. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL (Ur.l. RS, št. 66/07-
UPB), ker vsebinsko širi  obsega akta, saj  presega obseg  soglasja, ki ga 
je podalo  Ministrstvo za okolje in prostor  in predlaga, da mestni svet o 
njem  ne razpravlja in ne glasuje. 
 

MNENJE JE bilo sprejeto 
z 

 3 glasovi ZA 
in 

 0 glasovi PROTI od 4 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 amandma širi obseg akta, saj predlaga novo povezavo poleg že predvidene. 
Taka  povezava, kot jo predlaga amandma, ni bila predmet javne razgrnitve in tudi ni zajeta v 
obsegu soglasja, ki ga je podalo Ministrstvo za okolje in prostor. 
Amandma je tako v nasprotju s 133. členom Poslovnika.   
 
 
 
 
Pripravila:                                                 
Polona Zupan Klopčič, tajnica Statutarno 
pravne komisije 

                                 Predsednica  
Statutarno pravne komisije 

                                Maša Kociper 
 
 

 
 
 
 
 
 


