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PRILOGA 
 
 
Stališča na pripombe g. Jazbinška na 25. seji   Mestnega sveta MOL dne 16.1. 2006  
 
 
Na predlog svetnika g. Miha Jazbinška je bila obravnava 7. točke dnevnega reda - 
osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP 2/1 Litostroj - južni del in 
del območja urejanja ŠR 2/1 Stadion - na podlagi proceduralnega predloga po 106. 
členu poslovnika Mestnega sveta umaknjena z obravnave. 
 
Utemeljitev umika sloni predvsem na štirih pripombah iz razprave g. Jazbinška: 
1. ureditev območja ZN posega v območje urejanja ŠR 2/1 Stadion in neupravičeno 

uvaja v rekreacijsko cono proizvodno dejavnost; 
2. iz gradiva ZN ni razvidno, kam se navezuje predvidena cesta ob vzhodni strani 

železnice; 
3. zazidalni načrt ne more posegati v državni lokacijski načrt; 
4. kako se predvideva ureditev križišča oz. podvozov pod železniško progo; 
 
Glede navedenih pripomb MU OU meni: 
 
Ad.1. Ureditveno območje ZN posega v območje urejanja ŠR 2/1 Stadion samo v 

zvezi z urejanjem Magistrove ceste v delu ob železniški progi. V enakem obsegu 
posega v območje ŠR 2/1 Stadion še lokacijski načrt za II. tir iz leta 1991 
(Priloga 1 - izvleček iz osnutka ZN za območje urejanja ŠP 2/1 Litostroj - južni 
del in del območja urejanja ŠR 2/1 Stadion - načrt obodne parcelacije 1:1000, 
Priloga 2 izvleček iz lokacijskega načrta za II. tir - načrt območja lokacijskega 
načrta). Z osnutkom ZN za ŠP 2/1 Litostroj ne spreminjamo namembnosti v 
območju ŠR 2/1 Stadion, ampak le urejamo promet na občinskih cestah. 

Ad.2. Cesta, ki je predvidena ob vzhodnem robu območja železnice, se na svojem 
severozahodnem delu navezuje na Ulico J. Jame in preko nje na avtocestni 
priključek na Brodu, na svojem jugovzhodnem delu pa na Magistrovo, podvoz 
pod kamniško progo, Posavskega ulico do štajerske vpadnice (Priloga 3 izvleček 
iz strokovnih podlag: dopolnitev cestnega omrežja severozahodnega kraka 
Ljubljane LUZ 2005 - pregledna karta 1:5000). 

Ad.3. Lokacijski načrt za II. tir železniške proge Ljubljana - Vižmarje ter ureditev 
postaj Šiška in Vižmarje je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 16/91 dne 5. 10. 
1991. Lokacijski načrt je sprejela Skupščina občine Ljubljana-Šiška na podlagi 
Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor na 10. skupni seji dne 24. 
9. 1991. Uredba o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena je bila sprejeta 
v Uradnem listu RS, št. 54/2003 dne 6. 6. 2003. Po tej uredbi je lokacijski načrt 
za II. tir uvrščen v prostorske ureditve državnega pomena. Po določilih uredbe 
(12. člen) je za spremembe in dopolnitve vse prostorske ureditve, ki jih ta uredba 
določa kot prostorske ureditve državnega pomena, začetih pred uveljavitvijo te 
uredbe, pristojna občina. Program priprave za izdelavo ZN ŠP 2/1 Litostroj je bil 
sprejet 27. 12. 2002, torej se je priprava zazidalnega načrta tega območja začela, 
pred sprejemom Uredbe o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena, zato je 
možno (državni) lokacijski načrt za II. tir spreminjati z zazidalnim načrtom. 



 

Vsebinsko ZN ne posega v območje predvidenega drugega tira, ampak le 
spremeni cestni priključek v obravnavanem območju zazidalnega načrta. 

Ad.4. Prometna rešitev križišč z Magistrovo in Litostrojsko cesto v zazidalnem načrtu 
se navezuje na rešitev iz že navedenega lokacijskega načrta za II.tir železniške 
proge Ljubljana Vižmarje. Rešitev je dopolnjena glede na spremembo cestnega 
omrežja vzhodno od železniške proge in usklajena s strokovnimi podlagami 
cestnega omrežja za urbanistično zasnovo in prostorski red MOL. 
Križišči je ob izgradnji drugega tira možno izvesti na dva načina, kot dvojno 
štirikrako križišče ali kot rondo. 
Glede na vsebino obravnave bodo do priprave predloga ZN lahko preučene tudi 
alternativne možnosti izvedbe križišč in podvoza pod železniško progo, tako da 
bo ZN omogočal oz. ne bo oviral morebitnih primernejših izvedb v območju LN 
za II. tir železniške proge. 

 
Proceduralno vprašanje se je dejansko nanašalo na vprašanje pristojnosti obravnave 
manjših sprememb v območju LN za II. tir železniške proge. Morebitne dileme v zvezi 
s tem so odpravljene s pojasnilom v 3. točki, zato ni ovir za nadaljevanje obravnave 
osnutka Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP 2/1 Litostroj - južni del in 
del območja urejanja ŠR 2/1 Stadion na Mestnem svetu. 
 
Ostala vprašanja se nanašajo na vsebinske rešitve v osnutku ZN in bi jih po razpravi na 
mestnem svetu, v povezavi z drugimi predlogi in pripombami iz že izvedene javne 
razprave, ustrezno pojasnili oziroma umestili v končni predlog ZN. 
 
 
Lep pozdrav! 
 
 
Pripravil: Po pooblastilu županje: 
Matija Stupica, univ. dipl. inž. arh. mag. Miran GAJŠEK 
višji svetovalec 
 
 
 
Priloge: 4x 
 
 
V vednost: 
− zbirka dokumentarnega gradiva 
− MGA, NR, ALP, MS, spis 
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