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                                                                                                                                       PREDLOG                    
 
Na podlagi 23. in 171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS 110/02 in 8/03) in 27. člena 
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana na ... seji dne .....2004 sprejel 
 
 

ODLOK 
 

o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in  mesta 
Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana  

(za območje Potniškega centra Ljubljana) 
 

1. člen 
 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin Dolgoročnega plana 
občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 - 2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 
23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 
75/00, 37/01, 63/02, 52/03 in 70/03) za območje Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: 
Prostorski plan Mestne občine Ljubljana), ki se nanašajo na območje Potniškega centra Ljubljana, 
vključno s sosednjimi območji urejanja BO 2/1 Gospodarsko razstavišče, BT 2/1 Prometna glava, 
BR 2/1 Navje, BS 2/1 Zupančičeva jama in CT 5/20 Njegoševa cesta. Potniški center Ljubljana 
zavzema območja urejanja CT 4/2 Potniška postaja II, CT 4/3 Potniška postaja III, CT 4/4 Potniška 
postaja IV in CT 4/5 Potniška postaja V. 
 

2. člen 
 
Meje območij urejanja: CT 4/2 Potniška postaja II, CT 4/3 Potniška postaja III, CT 4/4 Potniška 
postaja IV, CT 4/5 Potniška postaja V, BO 2/1 Gospodarsko razstavišče, BR 2/1 Navje in  
BS 2/1 Zupančičeva jama se spremenijo. 
Območje urejanja BT 2/1 Prometna glava se ukine oziroma se njegova površina po delih vključi v 
območja urejanja CT 4/2 Potniška postaja II, BO 2/1 Gospodarsko razstavišče, BR 2/1 Navje in  
BS 2/1 Zupančičeva jama.  
 

3.člen 
 
Območjem urejanja CT 4/2 Potniška postaja II, CT 4/4 Potniška postaja IV, CT 4/5 Potniška postaja 
V in CT  5/20 Njegoševa cesta se spremeni namenska raba iz površine za promet v površino za 
osrednje dejavnosti (mešana raba). Območja urejanja se preimenujejo v CO 4/2 Potniška postaja II, 
CO 4/4 Potniška postaja IV, CO 4/5 Potniška postaja V in CO 5/20 Njegoševa cesta. 
Delu območja urejanja BR 2/1 Navje se spremeni namenska raba iz parkovne, športne in 
rekreacijske površine v površino za osrednje dejavnosti (mešana raba). 
 

4.člen 
 
V tekstualnem delu Prostorskega plana Mestne občine Ljubljana se 9.poglavje »Tabele« v točki 9.6. 
»Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti« spremeni tako, da se: 
 

- v koloni B2 Bežigrad-vzhod črta besedilo »BT 2/1 Prometna glava  ZN, PUP«; 
- v koloni C4 Potniška postaja nadomesti:  
      besedilo »CT 4/2 Potniška postaja II  ZN, PUP« z besedilom »CO 4/2 Potniška  
      postaja II  ZN«,  
      besedilo »CT 4/3 Potniška postaja III  ZN, PUP« z besedilom »CT 4/3 Potniška  
      postaja III  ZN«,  



      besedilo »CT 4/4 Potniška postaja IV  ZN, PUP« z besedilom »CO 4/4 Potniška  
      postaja IV  ZN«,  
      besedilo »CT 4/5 Potniška postaja V  ZN,PUP« z besedilom: »CO 4/5 Potniška  
      postaja V  ZN« in  
      besedilo »CT 5/20 Njegoševa cesta  LN« z besedilom »CO 5/20 Njegoševa cesta   
      LN«. 

 
5. člen 

 
V tč.8. »Kartografski del plana« se spremenijo, skladno z 2., 3. in 4.členom  tega odloka, naslednje 
karte:  

- »12. Usmeritve glede načinov urejanja, v  merilu 1:25.000; 
- raba površin po namenu za ureditveno območje Ljubljane, v merilu 1:10.000; 
- ureditvena območja naselij, v merilu 1:5.000 - karta Ljubljana S 44; 
- kartografska dokumentacija k planu, v merilu 1:5.000 - karta Ljubljana S 44«. 

 
6. člen 

 
Ta odlok je na vpogled pri: 

- Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za urbanizem, 
- Upravni enoti Ljubljana, izpostava Center, 
- Upravni enoti Ljubljana, izpostava Bežigrad, 
- Četrtni skupnosti Center in  
- Četrtni skupnosti Bežigrad. 

 
7. člen 

        
       Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe Družbenega plana občine Ljubljana        
       Bežigrad za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 15/87, 47/90, 27/92 in Uradni list RS, št.  
       62/93, 5/94, 10/94) in Družbenega plana občine Ljubljana Center za obdobje 1986-1990  
¸      (Uradni list SRS, št. 3/87, 27/88, 32/88, 43/88 in Uradni list RS, št. 11/92, 6/93) - v delih, ki  
       so v nasprotju s tem odlokom in se nanašajo na območje Mestne občine Ljubljana. 

 
8. člen 

 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Štev.:                                                                                                 
Ljubljana, dne                                                                         
                                                                                                          Županja 
                                                                                               Mestne občine Ljubljana  
                                                                                                    Danica SIMŠIČ      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZLOŽITEV 
 

PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PROSTORSKIH 
SESTAVIN DOLGOROČNEGA  PLANA  OBČIN  IN MESTA LJUBLJANE  ZA 

OBDOBJE 1986-2000 ZA OBMOČJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA  
(ZA OBMOČJE POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA) 

 
 
1. Upoštevanje pripomb in mnenj, danih k osnutku akta  
 
Osnutek odloka o spremembah  in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega  plana  občin  in 
mesta Ljubljane  za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana (za območje 
Potniškega centra Ljubljana) je Mestni svet Mestne občina Ljubljana obravnaval in s sklepom 
sprejel na svoji 19. izredni seji, dne 9.2.2004. 
 
 
Osnutek akta je bil javno razgrnjen od 19.1. 2004 do 20.2. 2004, v prostorih Oddelka za urbanizem 
Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana in v prostorih Oddelka za lokalno 
samoupravo Mestne uprave  Mestne občine Ljubljana, na sedežih četrtnih skupnosti Center in Bežigrad. 
 
Javna obravnava osnutka je bila  dne 4.1.2004, ob 16.00 uri, v veliki sejni sobi na Magistratu, Mestni trg 
1, Ljubljana. 
 
V času razgrnitve je bila v knjigo pripomb na Oddelku za urbanizem MU MOL vpisana ena pripomba in 
sicer:  
 
Pripomba: 1. Grega Košak 
Oddelek za urbanizem prakticira pridobivanje javnega odziva s postopki, kot so: izbrani čas 
razgrnitve ni primeren; gre le za formalne objave sorazmerno kratkih razgrnitev; celostni problemi 
so prikazani izolirano, brez medsebojnih vplivanj; predstavitve so brez priloženih študij; večina 
sprememb je evidentiranje stanja, ki se je že zgodilo; dokumentacija ni skladna z 24. in 31.členom 
ZureP-1; ključne odločitve za mesto nastajajo netransparentno, javni interes nima možnosti priti v 
javnih diskusijah do izraza; za alternativo PCL, kot šanse za povratek mestnih funkcij ni prave 
logistike; bulevar Masarykova nastaja že danes amorfno.  
 
Stališče: 
 Pripombe se nanaša predvsem na splošno kritiko načina sprejemanja akta, ki pa se izvaja skladno z 
zakonsko predpisanim postopkom. Zato se pripombe ne upošteva.  
 
 
K odloku so pridobljena vsa potrebna pozitivna mnenja pristojnih organov in organizacij.  
 
Pridobljen je tudi Sklep Vlade Republike Slovenije, s katerim je ugotovljena usklajenost predloga 
odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin  Dolgoročnega plana občin in  
mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za  območje Mestne občine Ljubljana (za območje 
Potniškega centra Ljubljana)  z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin planskih aktov Republike 
Slovenije. 
 
 
2. Besedilo tistih določb osnutka akta, za katere se v predlogu akta predlagajo spremembe ali  
    dopolnitve 
 
Besedilo predloga akta je enako, kot v osnutku akta. 
 



3. Finančne posledice sprememb in dopolnitev osnutka akta 
 
Sprejem spremembe in dopolnitve prostorskega akta za Mestno občino ne bo imel finančnih posledic. 
 
 
 
Pripravil:     
Marjan Cerar, univ.dipl.inž.arh. 
vodja odseka za prostorski razvoj 

Načelnik 
Oddelka za urbanizem 

Igor Jurančič, univ.dipl.inž.arh. 
 
 
 
 
 
 
 
 


