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MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

M E S T N I   S V E T 

 

 

ZADEVA: Amandma k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana 

 

 

K Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje 

Potniškega centra Ljubljana, uvrščenem na dnevni red 12. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana, sklicane za dne 19. 12. 2011, vlagam naslednji 

 

AMANDMA 

 

V 3. členu se v drugem odstavku besedilo zadnje alineje spremeni tako, da se glasi: 

 

»- zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»V prostorski enoti P12a je za objekt B12a dopustna višina zgornje točke juţnega 

zaključnega venca največ višina slemena obstoječega objekta ţelezniške postaje - A4, ostali 

del objekta je lahko višji, največ 28 m. Širino juţnega roba objekta določi v postopku 

priprave PGD pristojna sluţba za varstvo kulturne dediščine. Načrt arhitekture projektne 

dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za nadhod s postajno dvorano – 

objekt B12a je treba pripraviti na podlagi prvonagrajene natečajne rešitve Internega 

vabljenega natečaja Potniška postaja v Ljubljani in v skladu z določbami zazidalnega 

načrta za območje Potniškega centra Ljubljana.«. 

 

Uskladi se grafični del odloka, grafični načrt »3.3 Zazidalna situacija z načrtom zelenih 

površin - nivo streh   M 1:1000«. 

 

Obrazloţitev 

 

Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana predlagam, da sprejme predlagani amandma. 

S predlagano spremembo določbe bo možno izvesti ravno streho nove postajne dvorane. Za 

pridobitev najustreznejše idejne rešitve železniške postaje je bil januarja 2008 razpisan interni 

vabljeni natečaj, v katerem sta sodelovali tudi MOL in Slovenske železnice s svojima 

predstavnikoma kot članoma natečajne komisije. Pri izboru prvonagrajene rešitve so tako 

sodelovale vse tri strani, odgovorne za izvedbo železniške postaje in dosegle dogovor o 

prihodnji postajni dvorani. S sprejetjem amandmaja bo dosežen dogovor mogoče realizirati. 

 

 

 Ţ U P A N 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran JANKOVIĆ 
 


