
 

 

Številka: 03216- 2/2012-3-1 

Datum:  16. 4. 2012 

 

k točki 9 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

MESTNI SVET  

 

 

P O R O Č I L O 
 

Odbor za urejanje prostora in urbanizem je na 10. redni seji, dne 16. 4. 2012, obravnaval dopolnjeni 

osnutek akta kot pristojno delovno telo mestnega sveta, ki je uvrščen na 15. sejo Mestnega sveta 

Mestne občine Ljubljana, sklicana za 23. 4. 2012. 

 

Po predstavitvi prejetih in dosegljivih gradiv na spletnem naslovu MOL, vključno s prejetimi poročili 

zainteresiranih delovnih teles mestnega sveta, Odbora za gospodarjenje z nepremičninami, Odbora za 

zaščito, reševanje in civilno obrambo, Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Odbora za 

lokalno samoupravo in Odbora za stanovanjsko gospodarstvo in razpravi tudi o postopkovnih 

vprašanjih sprejemanja 

 

Dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem 

načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del 

 

je glasoval o 

PREDLOGU SKLEPOV: 

 

1. Odbor za urejanje prostora in urbanizem se je seznanil z dopolnjenim osnutkom 

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne 

občine Ljubljana - izvedbeni del; 

2. Odbor ocenjuje, da je gradivo pregledno urejeno, kakovostno obdelano in lahko 

dostopno javnosti, zato Mestnemu svetu predlaga, da sprejme osnutek akta; 

3. Člani odbora se bodo udeležili javne obravnave  8. maja 2012 v Marmorni dvorani 

Gospodarskega razstavišča, dne 14. maja pa bodo podali in obravnavali pripombe na 

izredni seji odbora. 

 

 

Sklepi  sprejeti s 6 glasovi ZA, 0 PROTI od 6 navzočih. 

 

 

 

 

Pripravil: 

Jan Skoberne  tajnik 

Predsednik: 

Prof. Janez Koželj, l.r.  

 

 

 

Priloge: Poročila zainteresiranih delovnih teles mestnega sveta, OGN, OZRCZ,OPVI, OLS in OSG. 



 

Stran 1 od 1 

 

Številka: 03218 - 2/2012 - 5 

Datum: 10. 4. 2012                      k točki 9 

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

MESTNI SVET 

ODBOR ZA UREJANJE PROSTORA IN URBANIZEM 

 

 

P O R O Č I L O 
          

 

Odbor za zaščito, reševanje in civilno obrambo je na svoji 14. seji dne 10. aprila 2012 

 obravnaval gradivo za 15. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

 

in ob obravnavi 

 

 

Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem 

načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del 

 

 

sprejel naslednji: 

 

 

 

SKLEP:  

Odbor za zaščito, reševanje in civilno obrambo je obravnaval Dopolnjeni osnutek Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - 

izvedbeni del, v delu, ki se nanaša na območja za potrebe obrambe ter območja za potrebe varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami in ga predlaga Mestnemu svetu MOL v sprejem. 

 

  

 

Sklep  JE bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasom  PROTI od 5 navzočih. 

         

 

 

 

 

Pripravil: 

Boris Kaučič 

 

 PREDSEDNIK ODBORA 

 

GREGOR ISTENIČ 

 



 

 

Številka: 03215-1/2012-6 

Datum:   11. 4. 2012                 

 

 

k  točki 9 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

MESTNI SVET 

ODBOR ZA UREJANJE PROSTORA IN URBANIZEM 

 

 

 

P O R O Č I L O 
 

 

Odbor za stanovanjsko politiko je na 9. seji,  

ki je bila v sredo, 11. APRILA 2012, ob 16.00 uri 

obravnaval gradivo za 15. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

 

in ob obravnavi točke 

 

Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem 

načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del 

 

sprejel naslednji: 

 

 

 

SKLEP  3.1. 

»Odbor za stanovanjsko politiko je obravnaval kot zainteresirano delovno telo dopolnjeni 

osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne 

občine Ljubljana - izvedbeni del, v delu, ki se nanaša na območja stanovanjske gradnje in ga 

predlaga pristojnemu odboru in Mestnemu svetu MOL v sprejem.« 

 

 

 

Sklep  JE bil sprejet z 4 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 4     navzočih. 

 

 

 

 

 

Pripravil:                                                 

Boris KAUČIČ 

Predsednica: 

                                 Breda BREZOVAR PAPEŽ 

 

 



 

Številka: 03214-3/2012-5 

Datum: 10. 4. 2012             

 

k  9. točki 

 

 

 

ODBOR ZA UREJANJE PROSTORA IN URBANIZEM  

MESTNI SVET MOL  

 

P O R O Č I L O 

 
Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje je na 10. redni seji, dne 10. 4. 2012, 

kot zainteresirano delovno telo  obravnaval gradivo za 15. sejo  

Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

 

in ob obravnavi točke 

Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem 

načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del 

 

sprejel naslednja sklepa 

 

SKLEP 1: 

Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje podpira Dopolnjeni osnutek Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 

- izvedbeni del - za področje predšolske vzgoje in izobraževanja in ga predlaga pristojnemu 

odboru in Mestnemu svetu MOL v sprejem.  

 

Sklep  JE  sprejet z    5  glasovi ZA 0  PROTI        od 7 navzočih. 

 

SKLEP 2: 

Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje predlaga županu MOL, da strokovne službe do 

predloga prostorskega akta proučijo strokovne in zakonske podlage za sprejem dopolnila, da se 

centre in društva za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog ne umešča v neposredno 

bližino vrtcev in osnovnih šol.  

Obrazložitev: točke, kjer so umeščeni tovrstni centri in društva ter se zbirajo odvisniki od 

prepovedanih drog naj se pozicionirajo v mestu s posebno občutljivostjo, da se jih ne stigmatizira, s 

tem, da niso locirani v neposredni bližini vrtcev in osnovnih šol.   

 

Sklep  JE  sprejet z    6  glasovi ZA 1  PROTI        od 7 navzočih. 

 

      

     

Pripravila: Tatjana Zavašnik, tajnica odbora  

 

predsednica 

Eva Strmljan Kreslin 

 

 

http://www.ljubljana.si/si/mol/mestni-svet/seje/2010-2014/74606/detail.html
http://www.ljubljana.si/si/mol/mestni-svet/seje/2010-2014/74606/detail.html
http://www.ljubljana.si/si/mol/mestni-svet/seje/2010-2014/74606/detail.html


 

 

Številka: 03209-1/2012- 5 

Datum: 11. 4. 2012 

k točki 9 

 

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

MESTNI SVET 

Odbor za urejanje prostora in urbanizem 

 

 

P O R O Č I L O 
 

Odbor za lokalno samoupravo je na 9. seji 

obravnaval o gradivo za 15. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

 

in ob obravnavi točke 

Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del 

 

 

 

sprejel naslednji sklep: 

 

SKLEP: 

Odbor za lokalno samoupravo je obravnaval Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del 

in ga predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana v sprejem. 

 

 

 

 

Sklep je bil sprejet s   4  glasovi  ZA  in    0  glasov   PROTI  od    4    navzočih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila:                                                 

Mateja Kavka 

                              Predsednica 

Meta Vesel Valentinčič,  l. r. 

 




