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Zadeva: odpravek sklepa Sveta ČS Center za 11. sejo Mestnega sveta 

-  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem   

       prostorskem načrtu za območje urejanja CR 2/20 Pravoslavna cerkev  

 

Svet ČS Center je na 10. seji 14.11.2011 obravnaval Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja CR 2/20 Pravoslavna 

cerkev in sprejel  

SKLEP: 

Svet ČS Center se je seznanil s Predlogom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja CR 2/20 Pravoslavna cerkev 

in ob obravnavi ugotovil, da v obrazložitvi ni omenjena pripomba, ki jo je predsednica 

posredovala na javni razpravi ob obravnavi osnutka, ki je bila 11.7. 2011 in ki smo jo, glede na 

sklep 7. seje Sveta ČS Center, posredovali tudi na Oddelek za urejanje prostora, MOL.  

Obrazložitev: 

V skladu s 60. členom Statuta MOL četrtna skupnost sodeluje in daje pripombe in predloge na javnih 

razgrnitvah prostorskih aktov. 

Četrtna skupnost Center je v primeru obravnavanega gradiva, še v fazi osnutka, svojo pripombo 

posredovala na javni obravnavi 11.7.2011, ki je bila v prostorih SLS, MOL, Štefanova 11 in z 

odpravkom sklepa 7. seje Sveta ČS Center, ki smo ga naslovili na pristojni Oddelek za urejanje 

prostora, MOL.  

V obrazložitvi Predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za območje urejanja CR 2/20 Pravoslavna cerkev, ki ga bo Mestni svet 

obravnaval na svoji 11. seji, dne 28.11.2011, nismo našli niti omembe naše pripombe, niti odgovora 

na nanjo. V I. točki obrazložitve – Upoštevanje pripomb, danih k dopolnjenemu osnutku akta – je 

celo zapisano, da v času javne razgrnitve ni bilo podanih pripomb. Zato pričakujemo, da bo 

pripravljalec gradiva, Oddelek za urejanje prostora, MOL, to napako odpravil. 

Člani Sveta Četrtne skupnosti Center pričakujejo, da se bodo predlogi in pripombe, ki so posredovani 

pravilno in pravočasno, upoštevali pri pripravi gradiv za obravnavo na Mestnem svetu, saj je to eden 

izmed preverljivih pokazateljev njihovega odgovornega dela, za katerega so ne nazadnje dobili 

mandat svojih volivcev. 
 

 

Pripravila:                                                                              Predsednica Sveta Četrtne skupnosti Center 

Skorupan Sevčnikar Jožica                                                                  Mestne občine Ljubljana    

koordinator VI                                                                                               Meta Verbič        

 
 

 

 

V vednost:                                                                                  

- MOL, SLS 

- MOL, OUP 

http://www.ljubljana.si/file/1016951/7.-toka---predlog-oppn-pravoslavna-cerkev.pdf
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