
 

 

Številka: 90000-8/2018-12 

Datum:  24. 5. 2018 

                                                                                                                      k dnevnemu redu 

 

Mestna občina Ljubljana                                                                          

Mestni svet 

Mestni trg 1, Ljubljana 

 

 

 

Zadeva:  Predlog za umik 5. 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 Mestne občine Ljubljana sprejme predlog za umik 5. točke dnevnega reda z 

naslovom:   

a) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu 

Mestne občine Ljubljana – strateški del 

b) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu 

Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del 

uvrščeni na 34. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana sklicane za dne 28. 5. 2018.   

  

Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo. 

 

 

Obrazložitev:  

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

občine Ljubljana – strateški del in Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del nista skladna. Izvedbeni del 

OPN MOL je dokazano v nasprotju s strateškim delom OPN MOL. Usklajenost izvedbenega dela 

sprememb in dopolnitev OPN MOL s strateškim delom OPN MOL je osnova zakonitemu delovanju. 

V nasprotnem primeru se bo uveljavljal prostorski razvoj v škodo javnega interesa, ki bo prizadel 

varovane naravne dobrine in naravne danosti, kmetijska območja, skladen prostorski razvoj, ki 

zagotavlja varovanje kvalitet grajenega prostora, kulturne dediščine, še posebno zaskrbljujoče pa je, 

da neskladnost posega na ustavno zajamčene pravice do naravnih dobrin, kar ogroža temeljne 

človekove pravice do varovanja in z njimi povezanimi pravicami. 

 

Ignoriranje pobud občanov je v nasprotju s njihovimi pravicami participacije za spremembe in 

dopolnitve OPN MOL. Številne zavrnjene, pravno in postopkovno pravilno oblikovane in vsebinsko 

upravičene pobude prizadetih posameznikov in skupin, ki so povsem usklajene z Odlokom OPN 

MOL Strateški del dokazujejo, da MOL nestrokovno in brez pravne podlage zavrača z zakonom 

zajamčen pravice sodelovanja občanov. Vse to postavlja pod vprašaj verodostojnosti in zakonitosti 

tako odgovore na pobude občanov kot javno razgrnitev sprememb in dopolnitev OPN MOL. Zakaj je 

velika večina upravičenih pobud nerazumno spregledana oziroma ignorirana?  



 

 

Na drugi strani pa mestni odbor za urbanizem vsiljuje pobude, ki so v nasprotju s skladnim in 

kvalitetnim prostorskim razvojem, varovanje naravnih dobrin in danosti, določili, ki vzpodbujajo in 

krepijo zdravo in kvalitetno človekovo okolje in kot takšne v nasprotju z Odlokom OPN MOL 

strateški del, ki v 1. členu (4) pravi: »Ta odlok je predpis, katerega določbe je treba upoštevat v OPN 

MOL – ID,«.  

Navedeno zadostuje za umik 5. točke iz dnevnega reda 34. seje MS MOL in zahteva izločitev vseh 

pobud, ki so v nasprotju s OPN MOL Strateški del. 

 

 

 

 

                                                                           Mirko Brnič Jager 

                                                                           svetnik   

 


