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Zadeva: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem 

načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del: 

 

 

Na podlagi 133. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Ur. list RS, št. 31/21 

uradno prečiščeno besedilo) vlagamo amandmaja k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del«: 
 

 

AMANDMA k 108. členu  

V 108. členu Prečiščenega besedila Odloka o OPN MOL (prenehanje veljavnosti prostorskih 

izvedbenih aktov) se na koncu doda tekst, ki se glasi: »156. Odlok o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za dele območij urejanja BR1/1 Stadion, BS1/2 Bežigrad in BS1/4 Koroška 

(Uradni list RS, št. 40/10, 78/10 in 13/16)«;  

 

Obrazložitev: 

Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino je (k mnenju št. 3501-28/2019/88 z dne 31. 

1. 2022) 14. 2. 2022 izdalo DOPOLNITEV MNENJA K PREDLOGU ČETRTIH SPREMEMB IN 

DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE LJUBLJANA -

IZVEDBENI DEL, v katerem je ugotovilo, da je Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

za dele območij urejanja BR 1/1 Stadion, BS 1/2 Bežigrad in BS 1/4 Koroška (Ur. list št. 40/2010) v 

nasprotju z Odlokom o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne 

spomenike državnega pomena (Uradni list RS, št. 51/09), zato je predlagalo, da se ga razveljavi. 

Tudi vlagatelj pripombe pod št. 144 kot fizična oseba predlaga, da se razveljavi Odlok o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BR1/1 Stadion, BS 1/2 Bežigrad, BS 1/4 

Koroška (Uradni list RS, št. 40/10). Stališče občine, da za območja, kjer so v preteklosti že bili 

sprejeti prostorski izvedbeni akti, določi, ali ostajajo v celoti ali delno v veljavi, pomeni arbitrarno 

pravico občine uvrstiti odlok bodisi v 108. bodisi v 109. člen, vendar mora biti odločitev pravno in 

vsebinsko skladna OPPN-ju nadrejenim pravnim in vsebinskim aktom (še posebej državnega 

pomena). V letošnjem Plečnikovem letu se ta neskladnost kaže še posebej sporna, nezakonita.  

Tudi pripomba, ki se pod zapored. štev. 574 nanaša na spremembo določil EUP BE-383 tako, da naj 

se določi primernejše pogoje za prenovo Plečnikovega stadiona, saj po mnenju vlagatelja pripombe 

načrtovana prenova pomeni popolno degradacijo spomenika, saj močno presega najnujnejše 

intervencije na spomeniku in ne omogoča njegove trajnostne rabe. Stališče občine, da pripomba ni 

sprejemljiva, ker da so bile s strani pristojnega nosilca usmeritve glede varstva kulturne dediščine 

spomenika že upoštevane v postopku izdelave OPPN za dele območij urejanja BR1/1 Stadion, BS1/2 



 

 

Bežigrad in BS1/4 Koroška, Uradni list RS, št. 40/10 in 78/10), ne odraža vsebinske in pravne 

utemeljitve, ker je stvarna resnica obratna. 

 

AMANDMA k 109. členu 

V 109. členu Prečiščenega besedila Odloka o OPN MOL (veljavni prostorski izvedbeni akti) se črta 

tekst, ki se glasi: »15. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij 

urejanja BR1/1 Stadion, BS1/2 Bežigrad in BS1/4 Koroška (Uradni list RS, št. 40/10)«, odloke 

pod številkami 16., 17. in 18. pa preštevilči v odloke pod številkami 15., 16. in 17.. 

Obrazložitev: 

 

Glej obrazložitev k amandmaju k 108. členu. 

 

 

 

 

                                                                                                  Igor Horvat  

                                                                                   Vodja Svetniškega kluba SDS  

                                                                                                  

 

 


