
 

 

Številka: 03216-8/2013-5 

Datum: 4. 11. 2013 

k točki 7 

 

Mestna občina Ljubljana 

Mestni svet 

 

POROČILO 

 

Odbor za urejanje prostora in urbanizem je na 25. redni seji, dne 4. 11. 2013, obravnaval akt kot 

pristojno delovno telo mestnega sveta, ki je uvrščen na 29. sejo Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana, sklicana za 11. 11. 2013. 

 

Ob obravnavi točke 

Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 191 Podutik Kamna Gorica-

zahod in 34 Cesta Andreja Bitenca - Podutiška (del) 
 

po zaključeni razpravi je glasoval in odločil o: 

 

 

1. DOPOLNILNEM SKLEPU: 

 

Odbor za urejanje prostora in urbanizem predlaga županu, da kot predlagatelj akta predloži 

mestnemu svetu amandma s katerim se že s tem aktom zagotovi ureditev manjšega vrtca, še 

preden bo zgrajen načrtovani vrtec v sosednjem območju, v enoti urejanja prostora DR-396. 

 

Sklep je bil sprejet s             7 glasovi za in                     0 glasom proti                 od 7 navzočih. 

 

Obrazložitev 

Odbor meni, da je treba že s tem aktom zagotoviti ureditev vrtca skladno s petim odstavkom 8.člena, 

ker je v širšem območju ugotovljena potreba po novih kapacitetah že daljši čas in načrtovana 

izgradnja vrtca v sosednjem območju v enoti urejanja prostora DR-396, pa ta izgradnja terminsko še 

ni opredeljena.  

 

 

2. AMANDMAJU SAMOSTOJNEGA SVETNIKA SLAVKA SLAKA: 

 

V 34. členu (ureditev cest in priključevanje javne infrastrukture) se točka (5) spremeni tako, da 

se glasi:  

(5) V prostorski enoti C3 ima cesta C3 naslednji profil: 

- mešana površina za pešce in kolesarje                                1,50 m 

- vozišče: 2 x 2,75 m                                                                 5,50 m 

- skupaj                                                                                     7,00 m 

 

Amandma ni bil sprejet z          0 glasovi za in                   s 6 glasovi proti                 od 7 navzočih. 

 

 

3. DOPOLNILNEM SKLEPU: 

Odbor za urejanje prostora in urbanizem predlaga županu, da kot predlagatelj akta predloži 

mestnemu svetu amandma s katerim se določi možnost etapne izgradnje ceste z oznako C3.  



 

 

Odbor se je seznanil z možnostjo, da se: 

 

»- Cesta C3 v prostorski enoti C3  lahko izvede v dveh etapah. Druga oziroma končna etapa 

ima profil, ki je naveden v petem odstavku 34. člena tega odloka. V prvi etapi pa ima cesta C3 

naslednji profil: 

 

- hodnik za pešce                                                                      1,50 m 

- vozišče: 2 x 2,75 m                                                                 5,50 m 

- hodnik za pešce                                                                      1,50 m 

- skupaj                                                                                      8.50 m 

 

Sklep je bil sprejet s             7 glasovi za in                     0 glasom proti                 od 7 navzočih. 

 

 

4. AMANDMAJU ŽUPANA: 

 

V tretjem odstavku 54. člena se doda nova 3. alineja, ki se glasi: 

» - enostanovanjske stavbe (CC-SI11100), dvostanovanjske stavbe (CC-SI11210), industrijske 

stavbe (CCSI-12510) in nestanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI1271).« 

 

Sklep je bil sprejet s             7 glasovi za in                     0 glasom proti                 od 7 navzočih. 

 

in 

5. SKLEPU: 

 

Odbor za urejanje prostora in urbanizem podpira sprejem Predloga Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu 191 Podutik Kamna Gorica-zahod in 34 Cesta Andreja Bitenca 

- Podutiška (del) skupaj s podporo amandmaja župana in dvema predlogoma županu za 

vložitev amandmajev. 

 

 

Sklep je bil sprejet s             7 glasovi za in                     0 glasom proti                 od 7 navzočih. 

 
 

 

Pripravil 

Jan Skoberne 

Višji svetovalec I. 

 Prof. Janez Koželj,l.r. 

Predsednik 

 


