
 

Številka: 03216-7/2011-3-1 

Dne:  17. 10. 2011 

 

k točki 7 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

MESTNI SVET  

 

 

P O R O Č I L O 
 

Odbor za urejanje prostora in urbanizem je na 6. redni seji, dne 17. 10. 2011, obravnaval prostorski 

akt kot pristojno delovno telo mestnega sveta, ki je uvrščen na 10. sejo Mestnega sveta Mestne 

občine Ljubljana, sklicana za 24. 10. 2011 

in po obravnavi točke 

 

7. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 256 Stara 

Šiška – del in 29 Celovška cesta (Dravlje – Center) – del 

 

glasoval o 

 

PREDLOGU SKLEPA: 

Odbor podpira sprejem Dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu 256 Stara Šiška – del in 29 Celovška cesta (Dravlje – Center) – del skupaj s pripombami 

članov odbora. 

 

 

PRIPOMBE ČLANOV ODBORA: 

 

1. Predvidi se naj izdelava načrta krajinske ureditve ulic, parka in trga, ki naj se sklada z 

značajem bodoče avenije; 

 

2. Cestišče Ulice Milana Majcna v povezavi s Celovško cesto naj se prav tako enako kot je 

Verovškova ulica dvigne, da bo izenačen nivo pešca in kolesarja; 

 

3. Na Ulici Milana Majcna naj se s piktogrami opozori na mešanje motornega in kolesarskega 

prometa; 

 

4. Ţe v fazi ureditve dela Celovške ceste naj se zagotovi 2.00 m široko kolesarsko stezo in 3,00 

m širok pločnik kot  nastavek načrtovane celovite ureditve mestne vpadnice; 

 

5. Ob Celovški cesti se naj predvidi zasaditev drevoreda po predvideni ureditvi  razširjene 

avenije in prouči zasaditev dreves tudi ob ostalih obodnih ulicah; 

 

6. Stavbni volumni naj bodo členjeni z različno oblikovanimi fasadami, da ne bo  arhitektura 

preveč monotona; 

 

7. Fasadne obloge naj bodo iz trajnejših materialov, kamna, opeke ali keramike, 

vlaknocementne plošče ipd, da bo podoba nove stavbe skladna z značajem načrtovane 

avenije Celovške ceste; 

 



 

 

8. Otroško igrišče naj se ogradi s transparentno ograjo višine 1.0 m, ostale odprte površine  ne 

smejo biti ograjene;  

 

9. Ponovno se naj glede na namere investitorja prouči dejansko strukturo običajnih v razmerju 

do deleţa oskrbovanih stanovanj ob upoštevanju ţelene fleksibilnosti zasnove; 

 

10. Besedilo 8., 12. in 18. člena naj se redakcijsko prečisti in uskladi z besedili v drugih členih 

odloka, zaradi jasnosti besedila se naj v obrazloţitvah odlokov uporabljajo splošno veljavne 

defnicije strokovnih pojmov. 

 

 

 

Sklep JE bil sprejet s 4 glasovi ZA, 0 PROTI od 5 navzočih. 

 

 

 

Pripravil: 

Jan Skoberne  tajnik 

Predsednik: 

Prof. Janez Koţelj, l.r. 

 


