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MESTNI SVET 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
 
ZADEVA:  Amandmaji k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana 
 
 
K Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje 
Potniškega centra Ljubljana, uvrščenemu na dnevni red 27. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana, sklicane za dne  20. 4. 2009, vlagam naslednje 
 
1. A M A N D M A   

 
V četrtem odstavku 4. člena se: 
− v 8. alineji za besedilom »ter gradnja objektov pod njimi« doda besedilo, ki se 

glasi: » - A41 in A42«; 
− v 10. alineji na koncu besedila doda: » - A51«; 
− v 22. alineji črta besedilo, ki se glasi: »in MOL-a«. 

 
Obrazložitev: 
Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana predlagam, da sprejme predlagani amandma. 
Prvi dve alineji sta dodatek besedilu, ki nedvoumno označi predvidene posege. 
Zadnja alineja je vsebinski popravek besedila, ki ukinja MOL kot soglasodajalca pri 
projektiranju podpor v varovanem koridorju za poglobitev železnice. Določanje lokacije in 
tehničnih zahtev pri projektiranju podpor v območju tirov ni stvar oblikovanja javnega 
prostora, zato ni nujno, da je MOL soglasodajalec. 
 
 
2. A M A N D M A 
 
V prvem odstavku 6. člena se: 
− v 5. alineji objektu A5 dimenzije spremenijo v: »68 m x 42 m«; 
− v 10. alineji črta besedilo: »- objekt B101 23 m x 21 m«. 

 
V 8. alineji drugega odstavka 6. člena se črta besedilo druge podalineje, ki se glasi:  »- 
objekt B10: 4K+VP+2,   h = maksimalno 14 m«, besedilo tretje podalineje pa se 
spremeni tako, da se glasi: »  - objekt B10: 4K+VP+5,  h = maksimalno 24 m«. 
 
Obrazložitev: 
Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana predlagam, da sprejme predlagani amandma. 
Amandma odpravlja neskladnosti tekstualnega dela odloka z grafičnim. 
 
 
 



3. A M A N D M A 
 
V petem odstavku 18. člena se črta zadnji stavek, ki se glasi: »V prostorski enoti P2 je 
objekt železniške infrastrukture (probnica), ki se v prvi fazi gradnje ohranja in do 
dogovora o prestavitvi (med investitorjem in HSŽ oziroma AŽP) smiselno vključi v 
predvideno novogradnjo.«. 

 
Obrazložitev: 
Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana predlagam, da sprejme predlagani amandma. V 
času priprave prostorskega akta je bil objekt na katerega se določila nanašajo odstranjen, 
zato ni več potrebe, da ga prostorski akt obravnava. 
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