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ZADEVA:  Amandmaji k Predlogu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za območje Špice 
 
K Predlogu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Špice, 
uvrščenemu na dnevni red 29. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicane za 
dan  22. 6. 2009, vlagam dodatne amandmaje: 
 
 
A M A N D M A   

 
V 11. členu se v četrtem odstavku črta besedilo: »in igrala za otroke«. 
 
Obrazložitev: 
Kriterij za izbor igral za otroke ne more biti skladnost z obliko elementov mikro urbane 
opreme, zato Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana predlagam sprejem amandmaja. 
 
 
A M A N D M A 
 
V 12. členu v poglavju z naslovom »Prostorski enoti PE1 in PE3« se v šestem 
odstavku črta zadnji stavek. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo »V okviru tega se opredeli vrste dreves, grmovnic, pokrovnih rastlin, popenjalk in 
območij, kjer je le zatravljena površina.«, ki se s tem predlogom amandmaja črta, ni treba 
navajati v besedilu odloka, ker se nanaša na sestavine, ki so predmet s tem aktom 
predpisanega načrta krajinske arhitekture, zato se Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana 
predlaga, da amandma sprejme. 
 
 
A M A N D M A 
 
V 15. členu, v tretjem odstavku, se besede »krajinsko biološke ekspertize« 
nadomestijo z besedama »arboristične presoje«. 
 
Obrazložitev: 



Nepravilno zapisan naziv strokovne podlage za odstranitev obstoječega drevesa je potrebno 
zamenjati in ga nadomestiti s pravilnim, zato Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana 
predlagam, da amandma sprejme. 
 
 
A M A N D M A 
 
Spremeni se grafični del OPPN tako, da se: 
− v grafičnem načrtu »2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora« 

ob podzemnih zbiralnikih odpadkov na Gruberjevem nabrežju, prvi dve parkirni 
mesti nadomestita z desetimi parkirnimi mesti za motorna kolesa ter doda besedilo 
»10 PM MOTORNA KOLESA«, obstoječe besedilo »21PM« pa se nadomesti z 
besedilom »17PM«; 

− v grafičnem načrtu »4.1. Ureditvena situacija – nivo terena« ob podzemnih 
zbiralnikih odpadkov na Gruberjevem nabrežju, prvi dve parkirni mesti 
nadomestita z desetimi parkirnimi mesti za motorna kolesa ter doda besedilo »10 
PM MOTORNA KOLESA«, obstoječe besedilo »19PM« pa se nadomesti z 
besedilom »17PM«; 

− v grafičnem načrtu »4.5. Prometna ureditev« ob podzemnih zbiralnikih odpadkov 
na Gruberjevem nabrežju, prvi dve parkirni mesti nadomestita z desetimi 
parkirnimi mesti za motorna kolesa ter doda besedilo »10 PM MOTORNA 
KOLESA«, obstoječe besedilo »19PM« pa se nadomesti z besedilom »17PM«. 

 
Obrazložitev: 
V sklopu prometne ureditve je treba določiti tudi število in lokacijo parkirnih mest za motorna 
kolesa. V grafičnem delu predloga OPPN narisan prostor za dve parkirni mesti za avtomobile 
od 19-ih na Gruberjevem nabrežju, bi namenili desetim parkirnim mestom za motorna 
kolesa, zato Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana predlagam, da ta amandma sprejme. 
 
 
 
                                                                                                                  Ž U P A N 
                                                                                                            Zoran JANKOVIĆ 
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