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9. tč. 
MESTNEMU SVETU 
 
ZADEVA: Gradivo za 30. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
 
NASLOV: 
Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele 
območij urejanja BR 1/1 Stadion, BS 1/2 Bežigrad in BS 1/4 Koroška  
 

POROČILO 
 
Odbor za urejanje prostora in urbanizem je na svoji 30. seji dne 30. junija 2009 obravnaval 
kot pristojno delovno telo gradivo za predlagano 8. točko 30. seje Mestnega sveta MOL, 
sklicane za 6. julij 2009.  
Člani odbora so z gradivom prejeli tudi stališča Sveta ČS Bežigrad in pri obravnavi točke za 
člane odbora še dodatno gradivo Koordinacijskega odbora stanovalcev Fondovih hiš (KOFH). 
Seje odbora sta se udeležila tudi predstavnik KOFH Peter RONDAJ in predsednik Sveta ČS 
Bežigrad Viljem GREBENC, ki je predstavil odklonilna stališča, s katerimi je svet četrtne 
skupnosti podprl sklepe zbora prebivalcev okolice Plečnikovega stadiona z dne 12. maj 2009. 
 
Po razpravi je bil dan na glasovanje  
PREDLOG SKLEPA: 
Odbor podpira sprejem Dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za dele območij urejanja BR 1/1 Stadion, BS 1/2 Bežigrad in BS 1/4 
Koroška skupaj s pripombami članov odbora. 
 
PRIPOMBE ČLANOV ODBORA: 

1. predlagatelj akta mora prikazati in ovrednotiti vplive preureditve stadiona in prometne 
obremenitve na sosednja območja, še posebej na šolsko območje umirjenega prometa; 

2. zemljišče med Koroško ulico in stadionom mora ostati nezazidano in naj se preuredi v 
javni park; 

3. okoli stadiona se mora zagotoviti dovolj odprtih prostih površin za množično zbiranje 
obiskovalcev stadiona; posledično naj se stolpnica s komercialnim programom 
prestavi v območje BR 2/2 na drugi strani Dunajske ceste;  

4. v aktu je potrebno opredeliti take faze izgradnje, da bo v celoti zaščiten javni interes; 
5. v aktu morajo biti podane tehnične smernice in pogoji za izkop in zaščito globoke 

gradbene jame. 
 
      /sklep ni bil  sprejet z 2 glasovoma za  2 proti od 4 navzočih članov/ 
 

PRIPRAVIL TAJNIK                                                                       PREDSEDNIK  
Jan SKOBERNE                                                                            Prof. Janez KOŽELJ, l.r.  
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