
 

Številka: 03200-14/2015-24 

Datum:  19. 11. 2015 

 

                                                                                                                       k dnevnemu redu 

Mestna občina Ljubljana                                                                          

Mestni svet 

 

 

Zadeva:  Predlog za umik 7. točke predlaganega dnevnega reda 11. seje Mestnega sveta   

              Mestne občine Ljubljana  

 

Skladno z določili 94. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ( Ur. list RS št. 

66/07 – uradno prečiščeno besedilo) predlagamo Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana, da ob 

obravnavi dnevnega reda 11. seje mestnega sveta sklicane za dne 23. 11. 2015 sprejme naslednji  

 

predlog sklepa:    

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog za umik 7. točke dnevnega reda z 

naslovom  »Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem 

načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del« uvrščeni na 11. sejo Mestnega sveta Mestne 

občine Ljubljana sklicane za dne 23. 11. 2015.      

                   

Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo. 

 

Obrazložitev:  

 

V gradivu mestnim svetnikom ni priloženega najpomembnejšega gradiva: Mnenja in soglasja 

nosilcev urejanja prostora, ki je bistveno za razumevanje predlogov sprememb in dopolnitev OPN 

MOL – ID. Zaradi tega je svetnikom onemogočen zaokrožen, celovit pregled gradiv in s tem 

odgovorno sklepanje in odločanje o najpomembnejših spremembah in dopolnitvah, ki odločilno 

spreminjajo kvaliteto prebivanja ljudi v naseljih, ogrožajo njihovo dejavnost zaradi posegov na 

kvalitetnih kmetijskih površinah, ogrožajo javni interes zaradi degradacije zaščitenih naravnih 

danosti. 

 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah OPN MOL – ID je tudi pravno sporen, ker so v njem 

prisotne spremembe posameznih strokovnih podlag, ki so nastale po zaključku javne obravnave.  

 

Nedopustno pa je tudi dejstvo, da je ignorirana izjemno angažirana volja posameznikov in skupin, da 

bi spremembe in dopolnitve OPN MOL – ID ohranile naravne kvalitete prostora in jih zaščitile pred 

spremembami, ki so očitno škodljive in v nasprotju z javnim interesom, oziroma, da bi se upoštevalo 

voljo ljudi v njihovih pobudah za nadgradnjo degradiranih stanj v prostoru njihovega prebivanja. Ob 

tem se lahko samo vprašamo, komu služijo spremembe najpomembnejšega prostorskega akta MOL, 

če ne  prav uveljavljanju najširšega javnega interesa izraženega v premišljenih in številnih               

pobudah občank in občanov MOL? 

 

Navedeno zadostuje za umik 7. točke predlaganega dnevnega reda 11. seje MS MOL in prestavitev 

Predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah OPN MOL – ID na kasnejši datum do katerega bodo 

odpravljene pomanjkljivosti pravne in strokovne narave ter priložena vsa mnenja in soglasja nosilcev 

urejanja prostora  

                                                          Mirko Brnič Jager 

                                                                  vodja 


