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Zadeva: Amandmaji k predlogu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 106  

              - Kolizej  
 

K predlogu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 106 - Kolizej, uvrščenem na 

dnevni red 31. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicane za dne 20. 1. 2014, 

predlagam naslednje amandmaje: 

 

1. AMANDMA  

 

V 13. členu se v prvem odstavku v četrti alineji z naslovom »- kletne etaţe stavb A, B in C:« iz 

tretje in četrte podalineje črta besedilo », 4.«. 

 

Obrazložitev: 

Pri izdelavi predloga OPPN je bil 14. člen, ki določa višinske gabarite in etaţnost, popravljen 

tako, da so dopustne le tri kletne etaţe, v besedilu tretje in četrte podalineje četrte alineje prvega 

odstavka 13. člena, ki določa tlorisne gabarite kletnih etaţ stavb A, B in C, pa navedba 4. kleti 

ni bila popravljena. 

 

2. AMANDMA 

 

V 14. členu se v drugem stavku petega odstavka besedilo »svetla višina 1. nadstropja pa 

najmanj 5,00 m« nadomesti z besedilom »dvorana v 1. nadstropju pa mora biti visoka najmanj 

dve etaţni višini stavbe vendar ne manj kot 6,00 m svetle višine«. 

 

Obrazložitev: 

Dvorana, namenjena kulturni dejavnosti, naj bi omogočala izvajanje raznovrstnega kulturnega 

programa, tudi glasbenega, za katerega je potrebna dovolj velika višina prostora. 6 m svetle 

višine prostora je nujen minimum, ki ga mora taka dvorana izpolnjevati, zato je treba določbo, 

ki določa minimalno višino, spremeniti in jo povišati s 5 m na dve etaţni višini oziroma 6 m 

svetle višine. 

 

3. AMANDMA 

 

V 59. členu se v četrti točki pika na koncu nadomesti z vejico in doda besedilo: »razen pritličja 

ob Ţupančičevi ulici, ki se mora prilagoditi višini zunanje površine pod arkadami.«. 

 

 



 

 

Obrazložitev 

Pritličje stavbe »B« je nad nivo zunanjih površin dvignjeno za cca. 1,20 m. Prostori v pritličju 

ob Ţupančičevi ulici morajo biti v javni rabi, dostopni iz zunanje površine ob Ţupančičevi ulici, 

zato mora biti višinska kota teh prostorov prilagojena višini zunanje površine. 

 

 

       Ţupan 

       Mestne občine Ljubljana 

       Zoran Janković 


