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15. tč. 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

MESTNI SVET 

 

 

P O R O Č I L O 
 

Odbor za urejanje prostora in urbanizem je na 42. redni seji, dne 20. 9. 2010, obravnaval gradivo za 

42. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana kot pristojno delovno telo mestnega sveta k 15. točki 

predloga dnevnega reda. 

 

Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja 

BS 1/2 Bežigrad 

 

 

V predpisanem roku ni bilo vloženih amandmajev, člani odbora so v razpravi dali pobudo za pripravo 

amandmaja odbora v skladu s strokovnim stališčem predstavnikov predlagatelja. 

 

 

Na glasovanje je bil dan  
 

PREDLOG AMANDMAJA ODBORA: 

V 22. členu se besedili 4. in 5. točke v celoti spremenita in se glasita: 

 

»4. Kolesarski promet 

Na severni strani cestišča ulice Bežigrad poteka kolesarski promet po vozišču. 

 

5. Peš promet 

Na severni strani ulice Bežigrad, med predvidenim zelenim pasom z drevoredom in novogradnjo, je 

treba urediti hodnik za pešce širine 2,80 m. Med voziščem in hodnikom za pešce je treba urediti zeleni 

pas z drevoredom, minimalne širine 2,00 m. 

 

Dostop v notranjost območja je treba zagotoviti iz ulice Bežigrad po pasaži v pritličju in 1. nadstropju 

lamele A in B v prostorski enoti P5.« 

 

Amandma JE bil sprejet s 3 glasovi ZA, 1 glasom PROTI od 6 navzočih 

 

 
Obrazložitev 

S tem amandmajem predlagana ureditev kolesarskega prometa po vozišču ulice Bežigrad in ureditev 

zelenega pasu z drevoredom med voziščem in hodnikom za pešce zagotavljata enotno prometno 



ureditev ulice Bežigrad, širšo ureditev peščeve površine in ločitev cestno prometne površine od 

peščevih površin. 

 

in nato še 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Odbor podpira sprejem Predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del 

območja urejanja BS 1/2 Bežigrad skupaj z amandmajem. 

 

Sklep NI bil sprejet z 2 glasova ZA 2 glasova PROTI  5 navzočih 
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