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12. tč. 
MESTNEMU SVETU 
 
 
ZADEVA: Gradivo za 33. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
 
NASLOV: 
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev 
skupnega pomena za bencinski servis na počivališču Barje  
 
 

POROČILO 
 
Odbor za urejanje prostora in urbanizem je na svoji 34. seji dne 17. novembra 2009 
obravnaval gradivo kot pristojno delovno telo mestnega sveta za predlagano 12. točko 33. 
seje Mestnega sveta MOL, sklicane za 23. november 2009. 
 
 
Po razpravi in glasovanju o amandmaju odbora je bil dan na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Odbor podpira sprejem Predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za prostorsko ureditev skupnega pomena za bencinski servis na počivališču Barje 
skupaj z amandmajem odbora.  
 
      /sklep je bil sprejet s 5 glasovi za  0 proti od 5 navzočih članov/ 
 
 
PREDLOG AMANDMAJA: 
 
Tretji odstavek 7. člena se dopolni z novim drugim stavkom tako, da se za piko glasi besedilo 
novega stavka: »Zunanje ureditve obstoječih postajališč ob bencinskih servisih se 
načrtuje obnoviti tako, da se jih poveže nad avtocesto z nadhodom za varno povezavo 
obeh počivališč.« 
 
      /predlog amandmaja je bil sprejet s 5 glasovi za  0 proti od 5 navzočih članov/ 
 
 

Obrazložitev 
 



K predlogu Odloka je bil vložen predlog amandmaja Svetniškega kluba SDS k 9. členu, 
vendar se o tem odbor ne more opredeliti, ker je lociranje »nadzemnega prehoda za pešce 
čez celotno širino trase avtoceste, ki naj bi povezoval oba bencinska servisa« izven območja 
urejanja s tem aktom.  
 
Ker so člani odbora menili, da je vložen predlog amandmaja po vsebini vezan na ureditev 
peš povezav, ne le med obema bencinskima servisoma počivališča Barje, tem več tudi s peš 
povezavo z mestnim središčem, je sklenil predlagati mestnemu svetu svoj amandma. 
 
S tem amandmajem se v tem aktu postavi in zagotovi obvezna izhodišča za načrtovanje in 
izgradnjo  novega  nadzemnega prehoda za pešce čez celotno širino trase avtoceste, 
ki bo povezoval oba bencinska servisa in urejala spremljajoče zunanje ureditve, ki se 
navezujejo na obstoječa počivališča, v nadaljevanju pa tudi zagotovil prenočišča šoferjem 
in omogočil širitev servisnih uslug ob bencinskih servisih počivališča Barje. 
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