
 

 

Številka: 03216- 9/2011-3-1 

Datum:  12. 12. 2011 

 

 

k točki 4 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

MESTNI SVET  

 

 

P O R O Č I L O 
 

Odbor za urejanje prostora in urbanizem je na 8. redni seji, dne 12. 12. 2011, obravnaval predlog 

prostorskega akta kot pristojno delovno telo mestnega sveta, ki je uvrščen na 12. sejo Mestnega sveta 

Mestne občine Ljubljana, sklicana za 19. 12. 2011,  

 

po predstavitvi vloženega predloga amandmaja s strani predsednika odbora k točki 

 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje 

Potniškega centra Ljubljana 

 

je glasoval najprej o 

 

1. POSTOPKOVNEM  PREDLOGU SKLEPA člana odbora Gregorja ISTENIČA: 

 

Odbor za urejanje prostora in urbanizem predlaga umik 4. točke iz dnevnega reda 12. seje MS 

MOL. 

 

Sklep NI  bil sprejet z 2 glasoma ZA, 4 PROTI od 6 navzočih. 

 

Po obravnavi in razpravi o vloženem predlogu amandmaja predsednika odbora 

je glasoval o 

 

2. PREDLOGU AMANDMAJA: 

 

V 3. členu drugega odstavka, se besedilo zadnje šeste alineje spremeni v celoti tako, da se glasi: 

»-  zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi: 

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

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

objekta je lahko višji, največ 28 m. Širino južnega roba objekta določi v postopku priprave 

PGD pristojna služba za varstvo kulturne dediščine.«. 

 

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

nivo streh   M 1:1000«. 

 

Obrazložitev 

Odbor predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana naj sprejme predlagani amandma. S 

predlagano spremembo določbe bo možno izvesti ravno streho nove postajne dvorane, lahko pa se bo 

izvedlo tudi ločno konstrukcijo, kjer se bo še vedno upoštevalo gabarite obstoječe železniške postaje. 

 

Amandma JE  bil sprejet s 5 glasovi ZA, 1 PROTI od 6 navzočih. 



 

 

 

nato je glasoval o 

 

3. PREDLOGU SKLEPA: 

Odbor podpira sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem 

načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana skupaj s sprejetim amandmajem. 

 

Sklep JE  bil sprejet s 4 glasovi ZA, 2 PROTI od 6 navzočih. 

 

 

in še o 

 

4. DOPOLNILNEM PREDLOGU SKLEPA: 

Odbor za urejanje prostora in urbanizem predlaga, da Oddelek za urejanje prostora pri mestni 

upravi do pričetka obravnave predloga odloka na 12. seji mestnega sveta prouči način kako 

uveljaviti, da lahko skupaj s Slovenskimi železnicami dajajo soglasje na projektno 

dokumentacijo, ki jo bo investitor vložil k vlogi za pridobitev gradbenih dovoljenj za stavbo 

Emonike in logističnega dela PCL. 

 

Sklep JE  bil sprejet s 5 glasovi ZA, 0 PROTI od 6 navzočih. 

 

 

 

Pripravil: 

Jan Skoberne  tajnik 

Predsednik: 

Prof. Janez Koželj, l.r. 

 


