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9. tč. 
MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 
 
 

P O R O Č I L O 
 

Odbor za urejanje prostora in urbanizem je na 38. redni seji, dne 12. 4. 2010, obravnaval gradivo za 
38. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, pred sejo odbora je prejel stališče ČS Bežigrad in 
vložene amandmaje k 9. točki predlaganega dnevnega reda. 
 
9. tč.: Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BR 1/1 
Stadion, BS 1/2 Bežigrad in BS 1/4 Koroška 
 
Po posamični obravnavi amandmajev je  glasoval takole: 

 
1. AMANDMA Svetniškega kluba NSi, Franca 
Slaka k 6. členu  
 

Vsebina amandmaja. 
V drugem odstavku 2. točke 6. člena se besedna zveza »Gauss-Kruegerjevem« zamenja z »ETRS 
89/TM«.  
Amandma NI bil sprejet z 0 glasovi ZA, 4 glasovi PROTI od 6 navzočih 
 
2. AMANDMA svetnika ZS Mihe Jazbinška k 7. 
členu  
 

Vsebina amandmaja. 
V četrtem odstavku se besedilo »Z Dunajske ceste iz smeri centra mesta bodo ohranjeni 
pogledi na spomeniško varovane dele območja stadiona« nadomesti z besedilom:  
»Z Dunajske ceste, Vodovodne ceste in Koroške ulice bodo ohranjeni pogledi na 
spomeniško varovane dele območja stadiona«.  
Amandma NI bil sprejet z 1 glasom ZA, 4 glasovi PROTI od 6 navzočih 
 
3. AMANDMA  svetnika Petra Sušnika k 9. členu 
Vsebina amandmaja. 
V 9. členu se v točki 1. Prostorske enote črta besedilo: "P3 - površine, namenjene  
gradnji treh poslovnih objektov;" in se na mesto tega besedila vstavi: "P3 - površine,  
namenjene podzemni garaži in parku"  
V točki 2. Objekti se črta besedilo " - poslovni objekti (8, 9, 10)" in se ga nadomesti z  
" - objekti podzemne garaže"  
V točki 3. Namembnost se pod besedilom Prostorska enota P3 črta vse alineje.  
V točki 4. Zazidalna zasnova se odstavek pod besedilom Prostorska enota P3 črta in vstavi 
besedilo: "V prostorski enoti P3 se nad garažnim objektom uredi park s tlakovanimi 
površinami."  



V točki 5. Zasnova zunanje ureditve se odstavek pod besedilom Prostorska enota P3 črta in 
vstavi besedilo: "Vzdolž Koroške ulice bo urejen park z drevoredom. Predvidena je ureditev z 
drevesi in grmovnicami ter tlakovanimi potmi. Površine so javno dostopne."  
Amandma NI bil sprejet z 2 glasovoma ZA 3 glasovi PROTI od 6 navzočih 

 
OPOMBA: Ker ta amandma ni bil sprejet, je pa 
vsebinsko vezan na druge vložene amandmaje,  
odbor ni posebej glasoval o  2.,3.,4.,5. in 8. 
amandmaju svetnika Petra Sušnika niti o po 
vsebini enakih amandmajih, ki jih je vložil 
svetnik  ZS Miha Jazbinšek z dopisom  pod  
št. 3505-40/2008-205 dne 6.4.2010. 
 

 
 
4. AMANDMA svetnika Petra Sušnika k 19. členu 
Vsebina amandmaja. 
V 19. členu se v točki 6. Osončenje črta celotno besedilo in nadomesti z besedilom: 
"Osončenje sosednjih objektov se ne sme poslabšati v katerikoli merjeni točki za več kot 
1 uro glede na obstoječe stanje."  
Amandma NI bil sprejet z 1 glasom ZA 5 glasovi PROTI od 6 navzočih 
 
5. AMANDMA svetnika Petra Sušnika k 22. členu 
Vsebina amandmaja. 
V 22. členu se v točki 5. Vročevod v prvem odstavku v drugi vrstici besede "je mogoče 
priključiti" spremeni v "se priključi".  
Amandma JE bil sprejet s 5 glasovi ZA 0 glasovi PROTI od 6 navzočih 
 
6. AMANDMA svetnika ZS Mihe Jazbinška k 9. 
členu  vložen pod št. 3505-40/2008-203 (6.4.2010) 
 

Vsebina amandmaja. 
V točki 5. Zasnova zunanje ureditve, pod naslovom Prostorska enota C3 se besedilo »Površina med 
obodnim zidom stadiona in peronom avtobusnega postajališča bo urejena kot enotna tlakovana 
površina za pešce in kole-sarje. Zasaditev dreves pred pokritim stebriščem (5) se lahko izvede fazno. 
Končna ureditev zasaditve ob stebri-ščni lopi mora biti predvidena v projektni dokumentaciji za novo 
Dunajsko cesto.« nadomesti z besedilom:  
»Površina med stebriščem lope (5) in postajališčem na obstoječem zunanjem voznem pasu 
Dunajske ceste bo urejena kot enotna tlakovana površina z vidno ločitvijo čakališča, zasajene 
drevoredne linije, kolesarske steze in peščevega pasu. Enoten tlak za potrebe pešca se lahko 
podaljša do zidu stadiona oz. do namenskih stadionskih ureditev pred zidom. Končna ureditev 
postajališča zapade rekonstrukciji Dunajske ceste.«  
Zasnova zunanje ureditve se ustrezno korigira na grafičnem načrtu št. 4.1. »Ureditvena situacija – 
nivo pritlič-ja«.  
Amandma JE bil sprejet s 3 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI od 6 navzočih 
 
7. AMANDMA svetnika ZS Mihe Jazbinška k 21. 
členu  
 

Vsebina amandmaja. 
V točki 2. Ureditve javnih prometnih površin, pod naslovom Prostorska enota C3 se besedilo »Do 
rekonstrukci-je Dunajske ceste je predvidena ureditev postajališča za tri mestne zglobne in dva 
turistična avtobusa. Površina med ograjo stadiona in postajališčem bo urejena kot enotna površina za 
pešce in kolesarje.« nadomesti z besedilom:  
»Do rekonstrukcije Dunajske ceste je ureditev postajališča za tri mestne zglobne in po 
prometnem preizkusu za dva turistična avtobusa na obstoječem zunanjem voznem pasu 



Dunajske ceste. Čakališče, drevoredna linija, kolesarska steza in peščev pločnik se umestijo do 
stebrišča lope (5).«  
Prometna ureditev se ustrezno korigira na grafičnem načrtu št. 4.12. »Prometno-tehnična situacija, 
idejna višinska regulacija – nivo terena«.  
Amandma JE bil sprejet s 3 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI od 6 navzočih 
 
 
Po zaključeni obravnavi in glasovanju o amandmajih je odbor glasoval o: 
 
PREDLOGU SKLEPA: 
 

Odbor za urejanje prostora in urbanizem podpira sprejem Predloga 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 sprejetimi amandmaji na 38. seji odbora. 
 
Sklep  JE bil sprejet s 4 glasovi ZA in 2 glasovoma PROTI od 6 navzočih. 
 
 
 
 
Pripravil: 
Jan Skoberne  tajnik 

Predsednik: 
Prof. Janez Koželj, l.r. 
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