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POROČILO 

 

Odbor za urejanje prostora in urbanizem je na 24. redni seji, dne 2. 9. 2013, obravnaval akt kot 

pristojno delovno telo mestnega sveta, ki je uvrščen na 28. sejo Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana, sklicana za 16. 9. 2013 in ob obravnavi točke 

 

 

Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega 

načrta za območje urejanja MM 9/2 Pokopališče Sostro. 
 

 

 

Po zaključeni obravnavi je sprejel 

SKLEP: 

 

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

spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta za območje urejanja MM 

9/2 Pokopališče Sostro skupaj s pripombami članov odbora. 

 

Pripombe članov odbora: 

1. Ob Cesti II. grupe odredov naj se uredi parkirišča samo prečno vzdolžno, med parkirišči in 

cesto pa se uredi zeleni pas z drevoredom. 

2. Hodnik za pešce ob Cesti II. grupe odredov mora potekati preko neprekinjenega hodnika, 

uvoz in izvoz na parkirišča naj poteka preko poglobljenega robnika. 

3. Dodatno se lahko parkirna mesta predvidi še na severni strani razširjenega pokopališča, do 

koder že danes poteka servisna pot ob OŠ Sostro. 

4. V odloku naj se predvidi ozelenitev parkirišča z najmanj enim drevesom na štiri parkirna 

mesta, v grafiki pa spremeni razmestitev saditve na parkirišču in dopolni saditev ob njem 

tako, da bo osenčenih čim več parkirnih mest. 

5. Preveri naj se možnosti za izdelavo mobilnostnega načrta za pokopališče, ki lahko zagotovi 

racionalnejše urejanje parkiranja kot je predvideno v predloženem osnutku (izmenjavo 

parkirnih mest). 

6. Predlog širitve naj oblikovalsko in funkcionalno loči obe fazi širitve tako, da bo I. faza širitve 

pokopališča po izvedbi delovala v prostoru kot smiselno zaključena prostorska ureditev. Novi 

pokopališki zid naj bo po I. fazi širitve vzporeden z linijo obstoječega zidu. Notranja 

struktura grobnih polj in poti naj bo funkcionalno prilagojena potrebam delovanja v I. fazi. 

7. Predvidi naj se notranje strukturiranje razširjenega pokopališča na pokopna polja obsajena z 

živo mejo. 

 



 

 

 

Obrazložitev pripomb 1-5: 

 

Obstoječe parkirišče ob Cesti II. grupe odredov poleg pokopališča Sostro ima zadostne kapacitete 

za razširjeno pokopališče. Ob izrednih razmerah, kakršne so ob 1. novembru, pa je treba v vsakem 

primeru organizirati tudi parkiranje ob Cesti II. grupe odredov, zato širitev parkirišča ni potrebno. 

Prav tako naj se zato načrtovano kapaciteto novih parkirnih mest zmanjša, predvidi le 1 linijo 

parkirnih mest prečno na cesto, ločeno od nje z drevoredom. Dodatna nova parkirna mesta se lahko 

predvidi tudi na severni strani širitve pokopališča, do katere že poteka servisna pot. 

 

 

 

Sklep je bil sprejet s             4 glasovi za in                     0 glasom proti                 od 4 navzočih. 

 

 

 

 

Pripravil 

Jan Skoberne 

Višji svetovalec I. 

 Prof. Janez Koželj, l.r. 

Predsednik 

 

 


