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8. tč. 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

MESTNI SVET 

 

P O R O Č I L O 
 

Odbor za urejanje prostora in urbanizem je na 41. redni seji, dne 29. 6. 2010, obravnaval gradivo za 

41. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 

 

 

Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja CI 5/6 

Rog 

 

 

1. PREDLOG AMANDMAJA Odbora za urejanje prostora 

V grafičnem delu odloka se v karte št. 4.1 "Ureditvena situacija - nivo terena", 4.2 

"Ureditvena situacija - nivo strehe" in 4.3 "Ureditvena situacija - nivo kleti" vriše potek 

meje priobalnega zemljišča Ljubljanice. 
 

Amandma JE bil sprejet s 3 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI od 5 navzočih 

 

Obrazložitev 

Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana se predlaga sprejem predloženega amandmaja s 

katerim je potrebno dopolniti grafični del odloka in natančno opredeliti potek meje 

priobalnega zemljišča Ljubljanice. 
 

 

2. PREDLOG AMANDMAJA Odbora za urejanje prostora 

Zadnji, drugi odstavek 18. člena se črta, dodata se novi drugi in tretji odstavek, ki se 

glasita: 

 

"Za poseg v enoto kulturne dediščine je treba pri pristojni strokovni javni službi 

pridobiti kulturno varstveno soglasje. 

V območju OPPN je treba izvesti predhodne arheološke raziskave. Obseg in čas 

potrebnih arheoloških raziskav opredeli pristojna strokovna javna služba. Za izvedbo 

predhodnih arheoloških raziskav je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev 

arheoloških ostalin na podlagi predpisov s področja varstva kulturne dediščine.". 

 
Amandma JE bil sprejet s 3 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI od 5 navzočih 

 

 

 

 



Obrazložitev 

Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana se predlaga sprejem predloženega amandmaja, da 

se z njim dopolni besedilo odloka zaradi popravkov besedila, s katerimi se za posege na 

objektu daje večja pozornost pri uporabi predpisov za varovanje kulturne dediščine. 

 

 

Po zaključeni razpravi je bil dan na glasovanje 
 

3. PREDLOG SKLEPA: 

Odbor podpira sprejem Predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del 

območja urejanja CI 5/6 Rog skupaj s sprejetima amandmajema. 

 

 

Sklep JE bil sprejet s 3 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI od 5 navzočih 
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