
 

Številka:  3504-4/2010-115 

Datum:  5. 7. 2010 

 

k 6. točki 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

M E S T N I   S V E T 

 

 

 

 

ZADEVA: Amandma in obrazložitev k 10. Amandmaju župana k predlogu Odloka o 

občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - strateški del  

 

 

K predlogu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, 

uvrščenemu na dnevni red 41. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicane za dne 5. 

7. 2010, vlagam še naslednji  

 

1) 

AMANDMA: 

 

V grafičnem delu odloka se na karti 3.2 Prikaz območij enot urejanja prostora in 

prostorskih izvedbenih pogojev – regulacijski elementi, javne površine in oglaševanje (M 

1:5000)  skupno število objektov za oglaševanje zmanjša za 15 plakatnih con, poveča pa za 

19 vzdolžnih lokacij in 94 točkovnih lokacij, število območij za vse vrste objektov za 

oglaševanje ostane nespremenjeno.  

 

Obrazložitev 

 

Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana predlagam, da sprejme predlagani amandma. Z 

amandmajem se zmanjša število plakatnih con, predvidi se pa več vzdolžnih  in točkovnih 

lokacij za postavitev enonožnih samostoječih tabel, ki učinkujejo v prostoru manj moteče.   

 

2) 

Pri urejanju amandmajev je pomotoma izpadla obrazložitev k 10. amandmaju, ki se skupaj z 

obrazložitvijo glasi: 

 

V prilogi 2: Usmeritve za izdelavo posameznih OPPN se v celotnem besedilu navedba "91. 

člen odloka IPN MOL" nadomesti z navedbo "95. člen odloka OPN MOL ID" tako, da se 

druga vrstica tabele: Usmeritve za celotno območje OPPN povsod glasi: 

 

 

DO SPREJEMA VELJA 95. člen odloka OPN MOL ID 

 

 

 

 



 

 

Obrazložitev 

 

Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana predlagam, da sprejme predlagani amandma. Gre za 

popravek tehnične narave, s katerim bo v prilogi 2: Usmeritve za izdelavo posameznih OPPN 

naveden pravi člen odloka, ki velja do sprejema OPPN. Preštevilčenje členov odloka je bilo 

potrebno zaradi sprememb vsebine odloka, spremenilo pa se je tudi ime odloka in s tem njegova 

kratica.  

 

  

 

Ž U P A N 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran JANKOVIĆ 

 

 


