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MESTNI SVET MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
ZADEVA: Amandma k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja ŠS 8/5 Srednje 
Gameljne s predlogom za hitri postopek  

 
K predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč 
za območje urejanja ŠS 8/5 Srednje Gameljne s predlogom za hitri postopek, uvrščenem na dnevni red 
33. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicane za dne 23.11.2009, vlagam naslednji: 
 
AMANDMA: 
 
10. člen se spremeni tako, da se glasi: »Črtata se tretji in četrti odstavek 19. člena.« 
 
V skladu s prvim odstavkom se posledično spremenijo stroški v tabelah iz 3., 4., 6., 7. in 9. člena, in 
sicer: 

• v 3. členu se v preglednici strošek »1.094.827,65« nadomesti s »1.169.259,05« in strošek 
»1.920.395,72« s »1.994.827,12«. 

• v prvem odstavku 4. člena se v preglednici strošek »1.094.827,65« nadomesti s 
»1.169.259,05« in strošek »1.785.089,02« s »1.859.520,42«. 

• v 6. členu se v preglednici strošek »1.221.756,51« nadomesti s »1.296.187,91« in strošek 
»2.039.196,26« s »2.113.600,66«. 

• v 7. členu se v preglednici strošek »44,81« nadomesti s  »47,86«, strošek »154,26« s 
»164,75«,  strošek »73,07« s »76,11«  in strošek »251,52« s »262,01«. 

• v 9. členu se v preglednici strošek »50,01« nadomesti s »53,05«, strošek »172,15« s »182,64«,  
strošek »83,47« s »86,51«  in strošek »287,32« s »297,81«. 

 
Obrazložitev: 

 
V tretjem odstavku 19. člena veljavnega Odloka je bilo določeno, da se prenese neodplačno lastninska 
pravica na delu zemljišč na ureditvenem območju ŠS 8/5 Srednje Gameljne na Mestno občino 
Ljubljana, del  zemljišč pa bi bil predmet menjave za ukinjeno gozdno pot  parc. štev. 1540/4, 1540/5, 
1540/6 in 1540/11, vse k.o. Gameljne v skupni izmeri 313 m2. 
Na podlagi predlaganega amandmaja se črtata tretji in četrti odstavek 19. člena Odloka tako, bo za vsa 
zemljišča, ki so namenjena za že zgrajeno novo cesto v naselju, to so parcelne številke iz novega 
drugega odstavka 19. člena odloka, izveden neodplačni prenos lastninske pravice na Mestno občino 
Ljubljana. Zato so posledično spremeni stroške v tabelah 3., 4., 6., 7. in 9. člena, ki določajo višino 
stroškov za pridobitev zemljišč za ceste tako, da so pri izračunu upoštevana vsa zemljišča za ceste po 
enotni ocenjeni vrednosti. 
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