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k.. 4. 0- I-ct.MESlNI SVET MESTNE OBCINE LJUBLJANA 
Mestni trg 1 roo ~ tiS1000 Ljubljana 

ZADEVA:	 MNENJE SVETA CETRTNE SKUPNOSTI DRAVLJE K 4A. TOCKI
 
DNEVNEGA REDA NADALJEVANJA 23. SEJE MESTNEGA SVETA
 
MESTNE OBCINE LJUBLJANA
 

1.	 Svet cetrtne skupnosti Dravije ugotavIja, da Civilna iniciativa, ki jo vodi g. Matjaf 
Spat, ne nasprotuje Zupanu prediaganim predlogom amandmajev k tocki »Predlog 
odioka 0 spremembah in dopoInitvah odloka 0 prostorskih ureditvenih pogojih za 
plansko celoto s4 DravIje« nadaijevanja 23. seje Mestnega sveta, ki jib predlagata 
mestna svetnika g. Miha Jazbinsek in g. Ales KardeIj. . 

2:	 Svet cetrtne skupnosti Dravije podpira predlog mestnih svetnikov g. Mibe Jazbinska 
in g. AIda KardeIja in Civilne iniciativeMestnemu svetu MOL za sprejem predlogov 
in pobud, ki se nanasa]» na mofnost izgradnje domov za starejse v Dravljah s 
kapaciteto do 450 mest in na zascito primernega stanovanjskega standarda v okolici, 

3.	 V kolikor bo Mestni svet predlagane amandmaje posredovane Zupanu (dopis stevilka 

3521-212003-55 z dne 23.12.2008) sprejel, Svet Cetrtne skupnosti umika mnenje 
posredovano na 23. seji Mestnega sveta 15.12.2008 (dopis !:tevilka: 900-3012008-2/15232 z dne 

3.12.2008) v katerem Svet nasprotuje sprejemu Predloga odloka 0 spremembah in 
dopolnitvah odloka 0 prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 84 Dravlje« 

Priloge: 
• predlogi amandmajev (dopis st, 3521-212003-55 z dne 23.12.2008) 

• mnenje Sveta CS Dravlje (dopls st, 900-30/2008-2/15232 z dne 3.12.2008) 

Predsednica Sveta
 
Cetrtne skupnosti Dravlje MOL
 

Irena Kuntaric Hribar l.r.
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Stevilka: 3521-212003-55
 
Datum: 23. december 2008
 

MESTNA OBCINA LJUBLJANA
 
ZUPAN
 
Mestni trg 1, Ljubljana
 

Spestovanl g. Zoran Jankovic, Zupan MOL
 

naprosam Vas tudi v imenu svetnika DeSUS Alesa Kardelja in CIVILNE INICIATIVE BRILEJEVA,
 
da pri pripravi nadaljevanja 23. seje MSMOL upostevate spodnje predloge in pobude:
 

SKLEP 0 PONOVNEM ODPRTJU RAZPRAVE
 
Skladno zadnjemu stavku 62. elena Poslovnika Mestnega sveta MOL svetnika Miha Jazbinsek in Ale~
 

Kardelj predlagava Mestnemu svetu MOL, da sprejme sledeci sklep:
 
»Mestni svet MOL ponovno odpira razpravo k tocki Predlog Odloka 0 spremembah in
 
dopolnitvah Odloka 0 prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 84 Dravlje.«
 

Obrazlozitev:
 
Ko predsedujoci konca razpravo, se ta praviloma ne sme ponovno odpreti. Ce je po koncu razprave
 
seja prekinjena, lahko na predlog dveh svetnikov svet odloci 0 ponovnem odprtju razprave. Odprtje
 
razprave bi omogocilo ZtipanuMOL, da vlozi spodaj predlagane amandmaje kot svoje.
 

1. AMANDMA ZUPANA (k 29. clenu, tocld a.) Vrste posegov v prostor) 
V alineji - morfoloska enota lA/I 'se besediJo spremeni tako, da se glasi: 
•	 gradnja objektov A, B in C za tri domove starejsih obcanov, vsak z najvecjim stevilom 150 

mest (skupaj 450 mest stanovalcev), s celodnevno storitvijo osnovne oskrbe, socialne oskrbe, 
zdravstvenega varstva in dodatnih vrst storitev za starejse (dnevni center, pomoc na domu, 
kratkotrajne namestitve ...); izjemoma gradnja objekta C za varovana ali najemna 
oskrbovana stanovanja; 

•	 gradnja posamezne bivalne etaZe z bivalno enoto do 20 stanovalcev ali dvema enotama do 12 
stanovalcev z demenco in sorodnimi stanji, z veeaamensklm prostorom, negovalno kopalnico 
in shrambami za perilo in cistila; gradnja ostalih prostorov v pritlicju in zunanjih ureditev z 
dostopnostjo tudi za zunanje uporabnike in obiskovalce, rehabilitacijsko in pocivalno 
ograjeno dvorisce za stanovalce z demenco in sorodnimi stanji pa z neposrednim dostopom 
iz objektov A, B in C; 

•	 . gradnja parkiriSc na nivoju terena ob Pecnikovi in podzemnih gam dimenzioniranih za 
potrebe nacrtovanih domov za starejie obcane, zaposlene in obiskovalce, dodatno pa za 
primer varovanih ali najemnih oskrbovanih stanovanj ter za trg (za potrebe staoovalcev 
Brilejeve); 

•	 ustrezna prestavitev zbiralnika za odvod odpadnih padavinskih vod dim" 1400 mm. 

Obrazlozitev:
 
Ministrstvo za delo, druzino in socialne zadeve gradi oz. razpisuje koncesije za opravljanje
 
institucionalnega varstva v domovih za starejse praviloma za najve~je stevilo 150 mest na posamezni
 
lokaciji oz. domu, tekoci razpis za obmoc]e teritorija Mestne obcine Ljubljanaje za okvirno 450 mest
 
za starejse osebe (uporabnike) in za ostalo obmocje Upravne enote Ljubljana za okvirno 150 mest za
 
starejse osebe (uporabnike).
 
Storitve v DSO se izvajajo v celodnevni obliki (24 or) v skladu s pogoji iz Pravilnika 0 standardih in
 
normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. I. RS, ~t. 52/95,2/98,61/98, 19/99,28/99 - popr., 127/03,
 
125/04, 60/05, 120/05 - 001. US, 02106 - popr. in 140/06). Gradnja se izvaja v skladu z dolocili
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Pravilnika 0 minimalnih tehnicnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev (Ur. I. RS, st. 
67/06). 

2. AMANDMA ZUPANA (k 29. clenu, tocki b.) Oblikovanje novoe:radenj in drugih posegov v 
okoliel 
V alineji - morfoloska enota lA11 se besedilo spremeni tako, da se glasi: 
•	 visinski gabariti novih objektov A, Bin C so najveC2-3K+P+7+T; 
•	 gabarit objekta lahko izjemoma posega tudi 2,00 m (v pritlicju do 4,00 m) izven gradbene 

meje, vendar bruto zazidana povrSina objekta ne sme presegati bruto zazidane povrSine, 
dolocene z gradbeno mejo (kar doloea tudi maksimalni FSI); umik terasne etaZe navznoter 
GM objekta je min. 3,00 m; 

•	 strehe so lahko rayne ali polofne, eno ali veekapnlce, z naklonom do 10 %; 
•	 zunanje povrsine morajo biti oblikovane kot rehabilitacijsko in poclvalno ograjeno dvorisce 

skupaj ali loceno med objekti A, B in C za stanovalce z demenco in sorodnimi stanji, ostale 
povrsine Dad garaZo se oblikujejo deloma kot parkirisce s srednjevisoko vegetacijo, deloma 
kot »trg«, deloma kot zelenica za poeltek starostnikov, oba slednja pa v funkelonalni 
povezavi z vzbodnim parkom z visoko vegetacijo na »zivem« terenu (morfoloska enota z 
oznako 9/8), skupaj 15 m2 zelenih povrsin na stanovalca v domovih. 

Temu se prilagodijo ostala posledlcna dolocila odloka in graficnih prilog (regulacijska karta), ki 
se nanasajo na etaznost teh objektov in na oblikovanje gradbenih parcel domov za starejse (in 
morfoloske enote z oznako 9/8). 

Obrazlozitev: 
Prevelike investicijske namere investitorja stanovanjskih kapacitet v morfoloski enoti lA/I in stem 
vsestranska obremenitev na racun standarda etaznih lastnikov na najoijem obmocju ob Brilejevi ulici 
in na raeun sirsega obmocja planske celote S4 Dravlje je vseskozi osnovna hiba predloga odloka. 
Kapaciteta prostora mora biti usklajena s kapaciteto sosednjih obmocij, 
Obmocje lA/I je bilo v prvotnem zazidalnem nacrtu predvideno za blok s 140 stanovanji (cca 450 
stanovalcev), s spremembo v letu 1982 pa za solo, v obeh primerih gre za dimenzioniranost 
infrastrukture za podobne kapacitete, kot jih imajo trije domovi za starejse. Dodatna obremenitev 
prostora in okolja s tremi nacrtovanimi stolpnieami bi terjala 3-kratno ojacitev komunalne 
infrastrukture. Predlagani domovi pa z vidika parkimih kapaeitet in prometnih zadreg predstavljajo Ie 
cca petino obremenitve, kakor bi bila s trerni stolpnicami. 
Visina stolpnic je prilagojena tudi zahtevi minimalnega odmika od vrtea. Posledicno se prilagodijo 
tudi dolocila Odloka 0 programu opremljanja. 
Na predimenzioniranje kapacitet se je nanasalo tudi najvec pripomb v fazi osnutka, zato je treba te 
pripombe steti kot sestavni del te obrazlozitve, V novih pogojih krize in zastojev na nepremicninskern 
trgu (suficit stanovanjske ponudbe in »mrtvi kapital« neprodanih stanovanj) je treba iskati nove 
specificne »stanovanjske« kapacitete, ki obenem zagotavljajo sigumo stroskovno eksploatacijo na 
dolgi rok. 

3. AMANDMA ZUPANA (k regulaciiski situaciji iz 5. elena)
 
Na regulacijski karti naj se od morfoloske enote lA11 oddeli morfoloska enota z oznako 9/8;
 
horizontalni gabariti objektov A, B in C, lokacija dovoza v garaini objekt in gradbena meja
 
k1eti pa se prilagode priloieni grafiki.
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Obrazlozitev: 
Odboru za urbanizem MS MOL je bila predlozena grafika in dana na vpogled tudi maketa, ki glede 
horizontalnih gabaritov nista skladni grafiki v predlogu odloka, uvoz v garazo pa je lociran bolj 
profesionalno, kot je oznacen v predlogu odloka. Ker ju ocenjujem za realnejsi, ker sta ocitno blifje 
idejnemu projektu investitorja, ker se idejni projekt ze uporablja v postopku pridobivanja projektnih 
pogojev in ker so njuni hprizontalni gabariti ustreznejsi tudi za namen tipicne etaze domov za starejse, 
ju je treba upostevati v izogib tezavam v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja, kajti tolerance 
po odloku taksnih odstopanj od gradbenih linij novogradenj ne omogocajo, 
Idejni projekt investitorja tudi ocitno predvideva visoko vegetacijo v vzhodnem delu zelenice na 
"zivem" terenu.zato je pray, da se deklarira kot parkovna morfoloska enota z oznako 9/8. Tako se vsaj 
malo priblizarno standardu soseske na Kunaverjevi, ki ima ob Domu starejsih obcanov Si§ka tudi 
taksno morfolosko enoto (917), sicer pa vee rekreacijskih enot z oznako 8, vkljucno s souporabo 
solskih rekreacijskih povrsin, kar vse ob Brilejevi manjka. 

4. AMANDMA ZUPANA (k regulacijski situaciji iz 5. clena)
 
Meje morfoloskib enot 1A11 in 5C/l naj se pomaknejo navznoter na parcelno mejo oziroma
 
obod gradbene parcele, tako da se vse tri obvezne pespoti v naselju in parkirisce med otroskim
 
vrtcem in Peenikov« ulico vkljucijo v morfoloske enoto 1A12.
 

Obrazlofitev: 
Vse tri obvezne pespoti v naselju so fe zgrajene in sluzijo dostopu stanovalcev z Brilejeve ulice na 
Pecnikovo ulico in do parkirisca med otroskim vrtcem in Pecnikovo ulico, ki je namenjeno 
prebivalcem v morfoloski enoti lA/2, kakor izhaja iz §e veljavnega »Pravilnika za izvajanje 
tehnicnega dela zazidalnega nacrta za zazidalni otok SS 8/2«. Vrtec ne potrebuje toliko parkirisc. 

5. AMANDMA ZUPANA (k 29. clenu in regulacijski situaciii iz 5. elena) 
Na regulacijski karti se gabariti, ki doloeajo regulacijsko linijo Vodnikove ceste uskladijo z 
veljavnima aktoma tako, da gabariti Vodnikove ceste ne posefejo v obmoeje urejanja po 
veljavnem Odloku 0 sprejetju sprememb in dopolnitev zazidalnega nacrta za zazidalni otok 
8S8/2 Dravlje (Ur.I., st. 28/82-1419). 
V 29. clenu, tocka d) Prometno urejanje, Vodnikova cesta se crta besedilo »ali brez bodnika za 
pesce«, 
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Obrazlozitev: Nedopustno je poseganje Vodnikove ceste v prostor morfoloske enote IN2, otrosko 
igrisce, funkcionalne zelenice in sportno igrisce v zasebno korist dodatnih zelenic ob robu treh vrstnih 
his. Cesta brez hodnika za pesce ni primeren standard se posebej za novozgrajene zmogljivosti v 
obmocju in celo za povezavo celotnega obmoeja Dravelj s posto. Vodnikova je v strokovnih podlagah 
dolocena kot osnovna »hrbtenica« obmocja. 

6. AMANDMA ZUPANA (k 29. elenu in regulacijski situaciji iz 5. elena)
 
V 29. elenu, tocka d) Prometno urejanje, Peenikova ulica, se na kraju besedila doda »razSiritev
 
za levega zavijalca za uvoz k domovom za starejse in ustrezno podaljsanje pasu za levega
 
zavijalca v kriiiseu s Celovsko cesto«,
 

Obrazlozitev:
 
Prometna studija za obmocje SS 4/1 Dravlje, Severni del (LUZ, !it. naloge 6239, april 2007) ima te
 
elemente spoznane kot potrebne.
 

7. AMANDMA ZUPANA (k regulacijski situaciji iz 5. elena)
 
Na regulacijskikarti regulacijske linije (RL) javDih cest usklade Znjihovimi dejaaskimi gabariti
 
oz. pareelnimi mejami javnih cest, ki so tudi javno dobro.
 
Dovozi v garafne objekte iz [avnih cest na] bodo iz nivoja k1eti, kar se ustrezno oZDaei tudi s
 
svetlomodrimi puseicami.
 

Obrazlozitev: 
Nedopustno je pripisovati obcestne zelenice na nivoju kleti pescevim ploscadem na nivoju pritlicja, se 
posebej, ker je parcelacija ze izvedena profesionalno, regulacijske linije pa optimalno slede parcelnim 
mejam. Ploscad pred solo in cez Klopcicevo (ki je pod ploscadjo na nivoju kleti) nima pogojev za 
»reguliranje« kot odprte jayne ceste, temvec gre za ploscad v sklopu morfoloske enote INS. 
Nedopustno je locirati uvoze v kletne garaze iz pritlicnega nivoja, tam, kjer je na voljo uvoz iz nivoja 
kleti. Uvozno-izvozne klancine se ne smejo podvajati s klancinami javnih cest, ce so na lokaciji na 
voljo. J--\~\ 
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MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
CETRTNA SKUPNOST DRAVLJE 
1000 LJUBWANA, Draveljska 44 

• •	 Tel,: 5108612, Faks: 5182342,
 
e-posta; mol.dravlie@liubliana.sl
 
www.cs-dravlje.sl, www.llubliana.sl
 

Stevilka: 900-30/2008-2115232 
Datum: 3. 12.2008 

MESlNI SVET MESTNE OBCINE LJUBLJANA 
Mestni trg I 
1000 Ljubljana 

ZADEVA: Mnenje Sveta Cetrtne skupnosti Dravlje k 4. tocki dnevnega reda 23. seje 
Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana - »a) Predlog Odloka 0 spremembah in 
dopolnitvah Odloka 0 prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto S4 Dravlje b) 
Predlog Odloka 0 programu opremljanja stavbnih zemljis~ za del obmocja urejanja SS 4/1 
Dravlje - morfoloske enote lA/I, IAl6, IAl7 in 4C/l - del s predlogom za hitri postopek 
(pdf; 4.899 kB) b) Predlog Odloka 0 programu opremljanja stavbnih zemljis~ za del 
obmocja urejanja SS 4/1 Dravlje - morfoloske enote lA/I, IAl6, IAl7 in 4C/1 - del s 
predlogom za hitri postopek« 

Svet Cetrtne skupnosti Dravlje odlocno nasprotuje Predlogu Odloka 0 spremembah in 
dopolnitvah Odloka 0 prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 84 Dravlje. 

Svet Cetrtne skupnosti Dravlje, Mestne obeine Ljubljana ne odstopa od dosedanjih 
sklepov Sveta Cetrtne skupnosti Dravlje in zakljuckov obravnav sprememb in 
dopolnitev Odloka prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 84 Dravlje. 

Predsednica Sveta
 
Cetrtne skupnosti Dravlje MOL
 

Irena Kuntaric Hribar l.r.
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