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ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

 

V skladu z 97. členom Poslovnika MOL, v imenu svetniškega kluba SDS, zastavljam županu ter 

pristojnim službam sledeče  svetniško vprašanje: 
 
V Uradnem listu št. 9/2010 je bilo z dnem 9.2.2010 objavljen sklep o začetku priprave občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za območje med Jamovo in bivšo tovarno Tovil. V objavi je 

navedeno, da se s tem sklepom začne priprava OPPN za to območje. V 7. členu lahko preberemo, da 

se bodo obveznosti investitorja določile z dogovorom o sodelovanju med MOL in investitorjem. 

Med dokumentacijo, ki zadeva pripravo OPPN za območje Tovil spada tudi Arboristično mnenje o 

drevenini za potrebe OPPN, ki ga je po naročilu arhitekturnega biroja Šabec Kalan Šabec Arhitekti 

izdelal javni zavod Arboretum Volčji Potok. V njem lahko preberemo: 'Arboristična ocena je 

napisana na podlagi dveh terenskih ogledov, od katerega je bil prvi opravljen ob navzočnosti 

naročnika in predstavnice MOL, od katerih sem dobil usmeritve …'. 

 

 Kdaj je potekal ta prvi ogled? 

 

Arboristično mnenje nosi datum 15. 9. 2009, torej skoraj poldrugo leto prej, kot je bila v UL 

objavljena podlaga za pripravo OPPN. V tem času so bile tudi aktivnosti za pripravo novega IPN in 

SPN še daleč od zaključne faze.  

 

 Kako to, da je predstavnica MOL tedaj že lahko dajala smernice v zvezi s pripravo 

strokovnega mnenja? 

 Kakšne so bile te smernice in na podlagi česa so bile podane?  

 Katera uslužbenka MOL je bila navzoča na tem prvem ogledu? 

 Ali gre za ustaljen način delovanja mestne uprave MOL (torej za dajanje smernic pri 

pripravi OPPN več kot leto preden je podana pravna podlaga za začetek postopkov 

priprave)?  

 Če da, zakaj, če ne, zakaj je v tem primeru prišlo do odstopanj od normalnih običajev 

delovanja občinske uprave, ki mora imeti za svoje delovanje vedno podlago v ustreznem 

predpisu? 
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