
 

 

Številka: 03216-6/2013-4 

Datum: 1. 7. 2013 

 

k točki 7 

 

Mestna občina Ljubljana 

Mestni svet 

 

 

 

POROČILO 

 

Odbor za urejanje prostora in urbanizem je na 23. redni seji, dne 1. 7. 2013, obravnaval akt kot 

pristojno delovno telo mestnega sveta, ki je uvrščen na 27. sejo Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana, sklicana za 8. 7. 2013, ob obravnavi točke 

 

Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 322 Parmova- muzej 

za del enote urejanja prostora BE-546 

 

je razpravljal in sprejel 

 

SKLEP: 

Odbor za urejanje prostora in urbanizem podpira sprejem Dopolnjenega osnutka Odloka o 

občinskem podrobnem prostorskem načrtu 322 Parmova- muzej za del enote urejanja prostora 

BE-546 skupaj s pripombami članov odbora iz razprave. 

 

PRIPOMBE ČLANOV ODBORA: 

 

1 - Uredi se dvignjeno cestišče v prostorski enoti C1 od prehoda za pešce preko Ulice 

bratov Ţidan pri Parmovi ulici do vključno z dvignjenim prehodom za kriţiščem z Borutovo 

ulico. S tem ukrepom se umirja motorni promet, ki vstopa v novo sosesko iz Parmove ulice. 

 

2 - Uredi se dvignjen prehod za pešce preko Ulice Beţigrad pri Parmovi ulici v enoti C5. 

S tem ukrepom se umirja motorni promet, ki vstopa v novo sosesko iz Parmove ulice. 

 

3 - Uvoze in kriţanja preko hodnikov v enoti C1 in C5 je treba urediti s klančinami tako, 

da ostane hodnik na enaki višini (poglobljeni robnik, ki posega maksimalno 30 cm v 

širino hodnika) 

 

4 - OPPN se nahaja v parkirni coni 2 in tako veljajo za novogradnje v parkirni coni 2 

zmanjšani parkirni normativi. To v odloku ni zapisano, potrebno je dodati naslednje besedilo: 

»V parkirni coni 2 je treba na parceli, namenjeni gradnji objekta, zgraditi najmanj 50% s tem 

odlokom predpisanih PM za motorni promet, razen za objekte iz točke 1 preglednice 11 tega 

člena, za katere je treba zgraditi najmanj 70% predpisanih PM za motorni promet, vendar za 

11100 Enostanovanjske stavbe, 11210 Dvostanovanjske stavbe in 11221 Tri-in večstanovanjske 

stavbe ne manj kot 1 PM/stanovanje.«. Navedeni popravki izhajajo iz Prometne politike MOL. 
 

5 - OPPN naj opredeli tudi pogoje z vplivi preko meje območja urejanja na zemljiščih kjer se 

načrtuje moţno kriţišče s Parmovo ulico v podaljšku dovozne ceste Zdravstvene klinike Iatros. 



 

 

Prouči naj se potrebnost novega kriţišča, ker je treba upoštevati delne rušitve dela obstoječe 

stavbe Parmove ulice 51 g. 

 

6 – V 9.členu naj se, glede urejanja zelenih površin v bivalnem okolju, popravi besedila tako, da 

bodo dikcije bolj razumljive, kratke in da bo zagotovljeno strokovno vrednotenje dreves, kot ga 

bo določila pristojna strokovna sluţba Mestne uprave Mestne občine Ljubljana. 

 

7 – V 9.členu naj se, glede zagotavljanja otroških igrišč, dopolni rešitve in besedila odloka tako, 

da bodo zagotovljeni pogoji za igro vseh otrok. 

 

8. - Cesta ob ţeleznici ni predvidena v OPN in ne more biti sestavina OPPN. 

 

9. - Cesta ob ţeleznici je na obravnavanem območju vrisana na parcelah, ki so v lasti 

Slovenskih ţeleznic (SŢ). 

 

10. – SŢ, so v svojih smernicah,  z dne 24.10.2012, ki so sestavina dopolnjenega osnutka Odloka 

Parmova – muzej, nedvoumno zapisale: »Pripravljalca prostorskega akta opozarjamo, da niso 

dovoljeni nikakršni posegi v zemljišče – javno ţelezniško infrastrukturo in v zemljišča v lasti 

SŢ d.o.o. s parc.št. 1438, 1439, in 1440, vse v k.o. Spodnja Šiška.« 

 

11. - Ministrstvo za infrastukturo in prostor, Direktorat za Infrastrukturo, v svojih smernicah, 

ki so sestavina dopolnjenega osnutka Odloka Parmova – muzej, med drugim nedvoumno 

sporočajo: »Poseg na zemljišča, ki so v lasti SŢ ni dovoljen« in izpostavlja navedene parcelne 

številke. Zakonitost postopkov in za ta primer uradno izdane smernice, ki so temeljni pogoj za 

pridobitev soglasij, je potrebno upoštevat. 

 

 

 

Sklep je bil sprejet s             3 glasovi za in                     2 glasovoma proti               od 5 navzočih. 

 

 

 

 

Pripravil 

Jan Skoberne 

Višji svetovalec I. 

 Prof. Janez Koželj, l.r. 

Predsednik 

 

 

 

 

 

 

Priloga: Grafična priloga k pripombam od 1-4; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Grafična priloga k pripombam od 1-4; 

 

 


