
 

 

Številka: 90000-8/2018-14 

Datum:  24. 5. 2018 

                                                                                                                      k dnevnemu redu 

 

Mestna občina Ljubljana                                                                          

Mestni svet 

Mestni trg 1, Ljubljana 

 

 

 

Zadeva:  Predlog za umik 11. točke predlaganega dnevnega reda 34. 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) predlagam Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana, da ob 

obravnavi dnevnega reda 34. seje mestnega sveta sklicane za dne 28. 5. 2018 sprejme naslednji  

predlog sklepa:    

 

Mestni svet MOL sprejme predlog za umik 11. točke dnevnega reda, »Predlog Odloka o 

določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v 

občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek«, 

uvrščeni na 34. sejo Mestnega sveta MOL sklicane za dne 28. 5. 2018.     

 

Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo. 

 

 

Obrazložitev:  

Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe 

prostora v občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana je sporen z več stališč. 

Izpostavljamo izvajanja javne službe, ki se financira z javnimi sredstvi in obravnavo pobud kot 

komercialno dejavnost.  

Predlog Odloka je ne glede na osnovo v zakonu, ki pa še ne velja, napisan v škodo javnosti in javnega 

interesa v pristopanju do podatkov, ki so potrebni za sodelovanje javnosti oziroma posameznikov v 

spremljanju in izvajanju prostorskih politik, postopkih sprejemanja prostorskih aktov kjer je 

participacija javnosti potrebna in zakonsko regulirana. 

Predlog Odloka je tudi v nasprotju s svobodno gospodarsko pobudo, ker monopolizira dejavnost na 

osnovi monopola podatkov, ki se pridobivajo skozi izvajanje javnih služb z javnimi sredstvi. To 

ustvarja konflikt interesov tako na škodo svobodne gospodarske pobude kakor posameznikov, ki so 

upravičeni do prostega dostopa do podatkov namenske rabe prostora v OPN MOL. 

 

V izogib novim poslabšanjem na tem območju in širitvi neustreznih vzorcev poselitve, ki ohrabrujejo 

kršitelje oziroma nelegalno gradnjo, predlagamo umik 8. točke iz dnevnega reda 34. seje MS MOL. 

 

 

 

                                                                           Mirko Brnič Jager 

                                                                           svetnik   



 

 

 


