
 

Številka: 3505-38/2010- 

Datum:    4. 11. 2013  k točki 7 

 

Mestni svet 

Mestne občine Ljubljana 

 

 

Zadeva: Amandmaji k predlogu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

191 Podutik Kamna Gorica – zahod in 34 Cesta Andreja Bitenca - Podutiška 

(del) 

 

 

K predlogu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 191 Podutik Kamna Gorica – 

zahod in 34 Cesta Andreja Bitenca - Podutiška (del), uvrščenem na dnevni red 29. seje 

Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicane za dne 11. 11. 2013, vlagam naslednje 

amandmaje: 

 

1. AMANDMA 

 

V napovednem stavku petega odstavka 8. člena se besedi »so dopustne« nadomestita z 

besedilom »je treba urediti«. 

 

Obrazložitev 

 

Sprememba 8. člena odloka je povezana z vprašanjem zagotavljanja novih kapacitet v vrtcih za 

območje Podutika, posebej v povezavi z rastjo števila prebivalcev oziroma otrok zaradi gradnje 

novih stanovanj. Lokacija za vrtec je sicer z Občinskim prostorskim načrtom MOL – izvedbeni 

del opredeljena v enoti urejanja prostora DR-396, ki se nahaja le nekoliko juţneje od območja 

tega OPPN. Spremenjeno določilo pa predvsem zaradi nedoločenosti, kdaj bo vrtec v DR-396 

dejansko zgrajen in ob predpostavki, da bi se znatni del novih stanovanjskih kapacitet v 

območju OPPN lahko zgradil celo pred izgradnjo vrtca v DR-396, zahteva (in ne več le 

dopušča) ureditev vrtca v samem območju OPPN, v objektu G4.  

 

 

2. AMANDMA 

 

V osmi točki 59. člena se za četrto alinejo doda nova peta alineja, ki se glasi: 

 

»- Cesta C3 v prostorski enoti C3 se 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.«. 

 

 

 



 

 

 

 

Obrazložitev 

 

Dopolnitev osme točke 59. člena odloka je povezana s projektom rekonstrukcije celotne Ceste 

Andreja Bitenca, ki predvideva profil ceste z mešano površino za pešce in kolesarje širine 1,5 

metra in dvema voziščema s po 2,75 m širine. Na območju OPPN se zaradi intenzivnejše 

stanovanjske zazidave na obeh straneh Ceste Andreja Bitenca zagotavlja vsaj obojestranski 

hodnik za pešce. 

 

 

3. AMANDMA 

 

V 59. členu se za 10. točko doda nova 11. točka, ki se glasi: 

 

»11. Dopustni objekti in dejavnosti: Ko bo v enoti urejanja prostora DR-396 zgrajen vrtec, se 

površine v stavbi G4, predvidene za vrtec, lahko namenijo stanovanjem.«. 

 

Obrazložitev 

 

Nova enajsta točka odstavka 59. člena pa omogoča, da se po izgradnji vrtca v DR-396, ki bo 

predvidoma šest oddelčen in bo imel celo moţnost dodatne širitve, lahko prostori oziroma 

površine vrtca v območju OPPN, namreč v objektu G4, namenijo stanovanjem. 

 

 

 Ţupan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 

 


