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MESTNISVET 
MESTNE OBCINE LJUBLJANA 

ZADEVA:	 Amandmaji k Predlogu Odloka 0 obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu za 
dela obmoej] urejanja MS 6/3 Zgornja Hrusica in MG 6/1 

Mestnemu svetu Mestne obcine Ljubljana predlagam, da k predlogu Odloka o obcinskem 
podrobnem prostorskem nacrtu za dela obmocij urejanja MS 6/3 Zgornja Hruslca in MG 6/1, 
uvrscenem na dnevni red 24. seje mestnega sveta, sprejme naslednje amandmaje: 

1. AMANDMA (11. clen) 

Na zaeetku prvega odstavka 11. elena se doda nov stavek, ki se glasi:
 
"Oblikovanje objektov se mora prilagajati sodobno oblikovanim objektom ob Litijski cesti."
 

Crta se eetrti odstavek 11. elena.
 

Dosedanja peti in sesti odstavek postaneta eetrti in peti odstavek.
 

Obrazlozltev:
 
V predlogu niso bila podana vsa merila za oblikovanje objektov glede na obstojeco pozidavo
 
vplivnega obmoe]a. S sprejetjem tega amandmaja bo vzpostavljena skladna podoba obrobja
 
Litijske ceste.
 

Elektricnl transformator, objekt za agregat in zbirna mesta za smeti bodo urejeni v objektih A1 ali
 
A2 ali kleti, zato so crtana dolocila glede njihovega enotnega oblikovanja.
 

2. AMANDMA (15. clen) 

Besedilo 1. tocke prvega odstavka 15. elena se spremeni tako, da se glasi: 
"1.	 Parcela objektov A1 in A2 5 kletjo (v nadaljevanju P1): 

P1 obsega zemljisea 5 parcelnimi stevilkaml 406/1,406/3, del 407/1, del 406/4, 410/1, 410/3, 
del 410/4, del 416/9, del 416/10, del 660/1, del 416/1, vse k.o. Stepanja vas. 
Povrslna P1 znasa 5072 m2

. " 



Besedilo 3. tocke prvega odstavka 15. elena se spremeni tako, da se glasi: 
"3.	 Parcela pespoti (v nadaljevanju P3): 

P3 obsega dele zemljise 5 parcelnimi stevilkarni; del 416/9, del 416/10, del 416/1, vse k.o. 
Stepanja vas. 
Povrsina P3 znasa 121 rn"." 

Besedilo 4. toeke prvega odstavka 15. elena se spremeni tako, da se glasi: 
"4.	 Parcela obstojece stolpnice (v nadaljevanju P4): 

P4 obsega zemljisee s parcelno stevilko: del 416/10, k.o. Stepanja vas. 
Povrsina P4 znasa 288 rn"." 

Grta se 5. tocka. 

Posledlcno se spremeni tudi grafieni del OPPN. 

Obrazlozitev:
 
Naertovano parkirisee z 10 parkirnimi mesti na vzhodni strani, ob Litijski cesti in dovoz do parkirise
 
bode urejeni na gradbeni parceli za gradnjo objektov A1 in A2, transformatorska postaja pa bo
 
prestavljena v objekt A 1 ali A2 ali v klet. Skladno 5 tern je sprernenjen nacrt parcelacije.
 

3. AMANDMA (16. elen) 

Na koncu prvega odstavka 1. tocke 16. elena se pred piko doda besedilo, ki se glasi: 
"in pes povezava P3, ki jo sestavljajo deli zemljise 5 pare. 51. del 416/9, del 416/10, del 416/1, vse 
k.o. Stepanja vas". 

Besedilo drugega odstavka prve tocke 16. elena se spremeni tako, da se glasi:
 
"Povrsine, namenjene javnemu dobru, merijo 3.871 rn".".
 

Na koncu 1. tocke 16. elena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
 
"Povrsine, namenjene javnemu dobru, so razvidne iz grafienih nacrtov 51. 3.5 "Javne povrsine na
 
katastrskem nacrtu" in st. 3.6 "Javne povrsine na geodetskem nacrtu".".
 

2. tocka 16. elena se v celoti crta. 

Posledlcno se spremeni tudi grafieni del OPPN in program opremljanja.
 

Obrazlozitev:
 
Oolocila so spremenjena glede na to, da so bile povrsine v javni rabi prikljucene parceli za gradnjo
 
objektov, pes povezava pa je bila prikliucena povrslnarn v javnem dobru.
 

4. AMANDMA (18. elen) 

Prvi odstavek 5. tocke 18. elena se spremeni tako, da se glasi:
 
"Zbirna mesta za komunalne odpadke so predvidena v objektih A1 in A2, prevzemno mesto in
 
ekoloski otok sta predvidena na vzhodni strani obrnocja OPPN, med nacrtovano izvozno-uvozno
 
klanclno v klet ter dovozno potjo do parkirlsca.".
 

Za prvim odstavkom 5. tocke 18. elena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
"Zbirna in prevzemna mesta za odpadke in eko otok morajo biti urejeni skladno z veljavnimi
 
predpisi 0 javni sluzbi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.".
 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
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Posledlcno se spremeni tudi grafieni del OPPN.
 

Obrazlozltev:
 
Zaradi celovite ureditve zelene parkovne povrsine z otrosklrn igriseem je utemeljena prestavitevl
 
zbirnih mest za komunalne odpadke v objekte A1 in A2 ter ureditev prevzemnega mesta in eko 
atoka na vzhodni rob obrnocja, ob dovozno pot do parklrlsca. 

5. AMANDMA (19. clen) 

Besedilo 19. elena se spremeni taka, da se glasi:
 
"V objektih A1 in A2 je treba zagotoviti najmanj 25 % rnoei za gretje, prezracevanie, hlajenje in
 
toplo vodo z aktivno uporabo enega ali vee virov obnovljive energije. Za zalivanje zelenic in
 
uporabo sanitarne vade [e treba predvideti tudi uporabo dezevnlce, ki naj se zbira v ustreznem
 
zadrievaln iku.".
 

Obrazlozltev:
 
Doloeila 19. elena so spremenjena glede na predpise a ucinkoviti rabi energije v stavbah.
 

6. AMANDMA (21. clen) 

V 21. clenu v tocki 1. se pri Prostorski enoti PE1 na koncu tretjega odstavka crta besedilo, ki se
 
glasi: ", za dostop do trafo postaje pa eno parkirno mesto".
 

Posledicno se spremeni tudi grafieni del OPPN.
 

Obraz'ozitev:
 
Glede na to, da bo trafo postaja urejena v sklopu objektov A 1 ali A2, odstranitev obstojecega
 
parkirnega mesta ni potrebna.
 

7. AMANDMA (22. clen) 

V 22. clenu v tocki 6. se zadnji stavek drugega odstavka spremeni taka, da se glasi: 
"TP 236 Litijska je treba prestaviti v objekta A1 ali A2 ali v klet." 

Posteoicno se spremeni tudi graficni del OPPN. 

Obrazlozitev:
 
Zaradi celovite ureditve zelene parkovne povrsine z otroskim igriscem je utemeljena prestavitev
 
trafopostaje v objekt A1 ali A2 ali v klet.
 

8. AMANDMA (23. clen) 

23. clen odloka se spremeni taka, da se glasi:
 
"Podlaga za odmero kornunalnega prispevka je »Program opremljanja stavbnih zemljisc za del
 
obrnoc] urejanja MS 613 Zgornja Hrusica in MG 611 «, ki ga je izdelal Ljubljanski urbanlsticnl zavod,
 
d.d., Verovskova 64, Ljubljana, z datumom januar 2009, stevilka projekta 5851.
 

Pod/age za odmero komunalnega prispevka: 
skupni strosk, gradnje nove komunalne opreme so 151.855,95 EUR; 
obracunskl stroski za novo komunalno opremo so enaki skupnim stroskom gradnje nove 
komunalne opreme in so 151.855,95 EUR; 
obraeunski stroski za obstojeco komunalno opremo 50 611.204,89 EUR; 
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obracunski stroskt komunalne opreme so enaki vsoti obracunsklh stroskov za novo komunalno 
opremo in obracunsklh stroskov za obstojeco komunalno opremo in so 763.060,84 EUR; 
obracunskl stroski komunalne opreme, preracunani na m2 parcele, so 150,45 EURlm 2 (od tega 
29,94 EURlm2 za novo komunalno opremo in 120,51 EURlm2 za obstojeco komunalno 

2opremo). Obraeunski stroskl komunalne opreme, preracunani na m neto tlorisne povrsine, so 
68,89 EURlm2 (od tega 13,09 EUR/m2 za novo komunalno opremo in 55,80 EURlm2 za 
obstojeco komunalno opremo). Preracun obracunsklh stroskov po posamezni komunalni 
opremi je v programu opremljanja; 
obracunska obrnoqa za novo komunalno opremo so enaka prostorski enoti PE1; 
obracunska obmoeja za obstojeco sekundarno komunalno opremo so vsa obracunska obmocja 
z oznako 4. Obracunska obrnocja za obstoleeo primarno komunalno oprerno so vsa 
obracunska obmoqa z oznako MOL mesto. Obraeunska obmoeja z oznako 4 in MOL mesto so 
dolocena na podlagi strokovnih podlag za dolocitev obracunskih stroskov za obstoleco 
komunalno opremo: Dolocltev obraeunskih obmocij in izracun nadomestitvenih stroskov, LUZ 
d.d., Verovskova 64, Ljubljana, avgust 2005, ki so na vpogled na Oddelku za ravnanje z 
nepremleninaml Mestne uprave Mestne obeine Ljubljana; 
podrobnejsa merila za odmero komunalnega prispevka: razmerje med merilom parcele in 
merilom neto tlorisne povrSine je 0,3 : 0,7. Faktor dejavnosti je 1, razen za kletne etaze 
namenjene parkiranju in servisnim prostorom, za katere se uposteva faktor dejavnosti 0,7, prl 
cerner je za te povrsine dolocen Ie obracunski strosek za ceste ter vodovodno omrezje, Olejsav 
za zavezance ni; 
v vseh stroskih je vkljucen DDV; 
za indeksiranje stroskov se uporabi povprecni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga 
objavlja Zdruzenje za gradbenistvo v okviru Gospodarske zbornice Siovenije, pod »Gradbena 
dela - ostala nizka gradnja«. lzhodiscn: datum za indeksiranje je datum uveljavitve programa 
opremljanja; 
ce bode povrsine parcele in/ali neto tlorisnih povrsln objektov vecje/manjse od navedenih v 
programu opremljanja, se obracunskl stroski za obstojeco komunalno opremo poveca]o 
oziroma zmanjsalo skladno z izracunom v programu opremljanja." 

Obrazlofitev:
 
Skladno s tretjim in cetrtirn amandmajem je bilo treba spremeniti 23. clen odloka - program
 
opremljanja. .
 

9. AMANDMA (graficni del OPPN) 

V grafienih nacrtih se uvozno-izvozna klancina v objekta A1 ali A2 pomakne na skrajni vzhodni del 
obrnocja OPPN, zbirna mesta za komunalne odpadke, diesel agregat in trafo postaja se prestavijo 
v objekte A1 in A2 ali v klet, ureditev prevzemnega mesta za odpadke in eko otok se predvidita na 
vzhodnem robu obrnocia OPPN, ob dovozni poti do parkirlsca. V osrednjem delu obrnocja OPPN 
se oblikuje celovita, urejena zelena povrslna z otroskim igriseem. 

Obrazlozitev: 
S prestavitvijo uvozno-izvozne klanclne, trafo postaje, diesel agregata in zbirnega ter prevzemnega 
mesta za odpadke bo zagotovljena celovita in kvalitetna ureditev zelene parkovne povrsine z 
otrosklrn igriseem ter tunkctonalnejsa ureditev obmocja OPPN: zdruzevanie prometnih in drugih 
potrebnih funkcionalnih ureditev (uvozno izvozna klaneina, dovozna pot do parkirisea, eko otok in 
prevzemna mesta za odpadke). 
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