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MESTNI SVET 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
 
 
 
ZADEVA: Amandmaji k predlogu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za dele območij urejanja BR 1/1 Stadion, BS 1/2 Bežigrad in BS 1/4 
Koroška 

 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana predlagam, da k predlogu Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BR 1/1 Stadion, BS 1/2 Bežigrad in 
BS 1/4 Koroška, uvrščenem na dnevni red 38. seje mestnega sveta, sprejme naslednje amandmaje: 
 
 
1. PREDLOG AMANDMAJA (9. člen) 
 
V 9. členu, v 5. točki pod naslovom "Zasnova zunanje ureditve" se besedilo pod naslovom 
"Prostorska enota C3" spremeni tako, da se glasi: 
"Površina med ograjo stadiona in postajališčem na obstoječem zunanjem voznem pasu 
Dunajske ceste bo urejena kot enotna tlakovana površina za pešce in kolesarje. Drevored se 
ohrani. Končna ureditev postajališča mora biti predvidena v projektni dokumentaciji za novo 
Dunajsko cesto.".  
 
Ustrezno se spremeni grafični del OPPN. 
 
Obrazložitev:  
 
Predlagana ohranitev lokacije avtobusnega postajališča na vozišču Dunajske ceste, do njene 
rekonstrukcije, ter ureditev enotne peščeve površine in površine kolesarjev omogočajo ohranitev širše 
peščeve in kolesarske površine ter drevoreda ob Dunajski cesti. 
 
2. PREDLOG AMANDMAJA (12. člen) 
 
V 12. členu se besedilo 8. alineje spremeni tako, da se glasi: 
"- vsa obstoječa drevesa v območju prostorskih enot P1, P2 in P3 ter del drevoreda v C2 so 
lahko odstranjena. Vsa odstranjena drevesa je treba nadomestiti v območju OPPN;  
 
Obrazložitev: 
 
Na podlagi amandmaja k 9. členu točka 5 pod naslovom "Zasnova zunanje ureditve" je treba zaradi 
skladnosti odloka sprejeti tudi amandma k 12. členu. 
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3. PREDLOG AMANDMAJA (14. člen) 
 
V 14. členu se v 3. odstavku črta 2. alineja, ki se glasi: 
"- drevoreda v območju prostorske enote C3," 
 
Ustrezno se spremeni grafični del OPPN. 
 
Obrazložitev: 
 
Na podlagi amandmaja k 9. členu točka 5 pod naslovom "Zasnova zunanje ureditve" je treba zaradi 
skladnosti odloka sprejeti tudi amandma k 12. členu. 
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