
 

 

Številka: 03216-4/2014-4 

Datum: 2. 6. 2014 

 

 

k točki 10 

Mestna občina Ljubljana 

Mestni svet 

 

 

POROČILO 

 

Odbor za urejanje prostora in urbanizem je na 31. redni seji, dne 2. 6. 2014, obravnaval akt kot 

pristojno delovno telo, ki je uvrščen na 35. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicana za 

9. 6. 2014. 

 

Obravnaval je točko 

 

Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 382 Stanovanjska soseska Koseze 

(del). 

Pred glasovanjem o podpori predlaganemu predlogu akta je glasoval o vloženih amandmajih, ki so jih 

vložili, svetnik mag. Tomaž Ogrin, iz Svetniškega kluba Zeleni Slovenije (1.- 6.glasovanje) in 

Svetniški klub SDS (7.- 9.glasovanje). Odbor se je tudi opredelil o predlogu za umik akta iz dnevnega 

reda 35.seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljan, ki ga je na seji predstavil podpredsednik odbora 

Mirko Brnič Jager (10. glasovanje). 

 

Glasovanja o vloženih amandmajih: 

 

1. glasovanje 
AMANDMA k 6. členu:  

V 6. členu se v odstavku (2) na seznam parcel dodajo parcele, s katerimi se razširja prostorska 

enota C1 (površine, namenjene javnim prometnim površinam) in sicer parcele št. 1069/1 del, 

1070/1 del, 1881/1del in 1884/3 del, tako, da se glasi:  

»(2) Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 1069/1 del, 1070/1 del, 1078/3, 

1078/4, 1078/7 ter dele zemljišč s parcelnimi številkami: 1076/4, 1076/5, 1077/4, 1078/8, 

1881/1del, 1881/12 in 1884/3 del, vse v katastrski občini 1739 Zgornja Šiška.«  

Površina območja OPPN se ustrezno poveča.  

Meja območja OPPN in prostorskih enot se v grafičnih načrtih št. 3.1 »Geodetski načrt s 

prikazom območja OPPN«, št. 3.2 »Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč« in št. 3.3 

»Površine, namenje-ne javnemu dobru« ustrezno korigira.  

 

Amandma ni bil sprejet s  3 glasovi za in                 4 glasovi proti                       od 7 navzočih. 

 

 

2. glasovanje 
AMANDMA k 8. členu:  

V 8. členu se črtata odstavka (2) in (3). 

 

Amandma ni bil sprejet z  2 glasovoma za in                4 glasovi proti                       od 7 navzočih. 



 

 

 

3. glasovanje 
AMANDMA k 14. členu:  

V 14. členu se spremenita odstavka (2) in (3) tako, da se glasita:  

»(2) Etažnost stavb je:  

– stavbe 1, 2, 3, 4 in 7: do P+1,  

– stavbi 5 in 6: do P+1.  

(3) Višina stavb (h) je določena z višino najvišje točke strehe, merjeno od kote finalnega tlaka v 

nivoju pritličja:  

– stavbe 1, 2, 3, 4 in 7: do 7,00 m,  

– stavbi 5 in 6: do 7,00 m.«  

Ustrezno se popravi grafični načrt št. 4.2 »Značilni prerezi in pogledi«. 

 

Amandma ni bil sprejet z  0 glasovi za in                4 glasovi proti                       od 7 navzočih. 

 

 

4. glasovanje 
AMANDMA k 18. členu:  

V 18. členu se v odstavku (1) na seznam parcel dodajo parcele št. 1069/1 del, 1070/1 del, 

1881/1del in 1884/3 del, tako, da se glasi:  

»(1) Površine, namenjene javnemu dobru, obsegajo dele zemljišč s parcelnimi številkami 1069/1 

del, 1070/1 del, 1076/5, 1077/4, 1078/8, 1881/1del, 1881/12 in 1884/3 del, vse katastrska občina 

1739 Zgornja Šiška.«  

Kvadratura površine, namenjene javnemu dobru se ustrezno poveča in korigira v grafičnem 

načrtu št. 3.3 »Površine, namenjene javnemu dobru«.  
 

Amandma ni bil sprejet s 3 glasovi za in                  4 glasovi proti                       od 7 navzočih. 

 

 

5. glasovanje 
AMANDMA k 19. členu:  

V 19. členu se spremenijo odstavki (1), (2) in (3), tako, da se člen glasi:  

»(1) Stavbe v območju OPPN se gradijo sočasno.  

(2) Pred gradnjo stavb v območju mora biti izvedena dovozna pot za stavbe s pripadajočo 

komunalno in energetsko infrastrukturo.  

(3) Pred gradnjo stavb mora biti izvedena celostna ureditev ceste Draga med Bergantovo ulico 

ter križiš-čem/krožiščem Šišenska cesta - Večna pot - cesta Draga – cesta Pod hribom z 

obojestranskim pločnikom in varnimi šolskimi potmi.«  
 

Amandma ni bil sprejet z  2 glasovoma za in                4 glasovi proti                       od 7 navzočih. 

 

6. glasovanje 
AMANDMA k 31. členu:  

V 31. členu se črtata odstavka (2) in (3).  
 

Amandma ni bil sprejet z  2 glasovoma za in                5 glasovi proti                       od 7 navzočih. 

 

 

7. glasovanje 
1. AMANDMA (SDS):  

V 1. členu se v prvem odstavku za številko 382 črta besedi: Stanovanjska soseska in se ju 

nadomesti z besedami: »Kmetijsko etnografska prostorska enota Koseze«  

 

Amandma ni bil sprejet z 1 glasom za in                  4 glasovi proti                       od 7 navzočih. 



 

 

8. glasovanje 
2. AMANDMA (SDS):  

 

V 1. členu se v drugem odstavku črtajo 2., 3.,4.,5., 9., 10., 11. in 12. alineja  

 

Amandma ni bil sprejet z 1 glasom za in                  5 glasovi proti                       od 7 navzočih. 

 

 

9. glasovanje 
3. AMANDMA (SDS):  

 

V 2. členu se v prvem odstavku za besedo načrtovana črtajo besede: » gradnja 

enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavb ter pripadajoče ureditve« in se jih nadomesti z 

besedami: »kmetijska raba in ureditev etnografskega parka s kozolci, ter pripadajoče ureditve 

na območju obstoječih parcel«.  

 

Amandma ni bil sprejet z 1 glasom za in                  5 glasovi proti                       od 7 navzočih. 

 

 

 

Glasovanje o vloženem predlogu Svetniškega kluba SDS za umik 10. točke dnevnega reda 35. 

seje MS, ki ga je predložil odboru podpredsednik odbora Mirko Brnič Jager: 
 

10. glasovanje 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA: 

 

V skladu s 94. členom Poslovnika Mestne občine Ljubljana predlagamo, da se 10. točka, 

»Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 382 Stanovanjska soseska 

Koseze (del)« umakne z dnevnega reda 35 seje MS. 

 

Sklep ni bil sprejet z        2 glasovoma za in                  5 glasovi proti                       od 7 navzočih. 

 

 

11. Glasovanje 
Po končani razpravi je sprejel 

SKLEP: 
 

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

podrobnem prostorskem načrtu 382 Stanovanjska soseska Koseze (del) za obravnavo na seji 

mestnega sveta. 

 

Sklep je bil sprejet s           4 glasovi za in                     2 glasovoma proti                 od 7 navzočih. 

 

 

 

 

Pripravil 

Jan Skoberne 

Višji svetovalec I. 

 Prof. Janez Koželj, l.r. 

Predsednik 

 


