orientacija strehe:
naklon strehe:

faklor zazidanosti (FZ)
faktor odprtih bivalnih povr5in:
faktor zelenih povr5in (FZP):
faktor izrabe (Fl);

steklom ali fasadnimi paneli
poSevna streha
7"

28,5 o/o
35,7 %
32,6 o/o
89,2 o/o

Odmik najbolj izpostavljenih nadzemnih delov objekta:
od zem. parc.5t. 213012 k.o. Vi6 4,04 m
od zem. parc.5t. 215613 k.o. Vi6 4,45 m
od zem. parc.St. 2165/30 k.o. Vic 4,20 m (soglasje)
od zem. parc.St. 2165128 k.o. Vi6 4,00 m (soglasje)
od zem. parc.St.2165137 k.o. Vid 4,82m (soglasje)
od zem. parc.5t. 2165135 k.o. Vi6 4,00 m (sluZnost)
od zem. parc.St.2165121 k.o. Vi6 4,30 m (soglasje)
od zem. parc.St.2165113 k.o. Vid 4,30 m (soglasje)
od zem. parc.St.2165115 k.o. Vi6 6,15 m (soglasje)
Odmik najbolj izpostavljenih nadzemnih delov parkiri56a:
- od zem. parc.St. 2165/9 k.o. Vid 1,37 m (soglasje)
- od zem. parc.St. 216518 k.o. Vic 1,37 m (soglasje)
- od zem. parc.St. 2165137 k.o. Vid 1,37 m (soglasje)
- od zem. parc.Sl. 2165128 k.o. Vid 1,38 m (soglasje)
- od zem. parc.Sl. 2165127 k.o. Vid 1,38 m (soglasje)

-

-

mnenja 5t.:

-

parcela, namenjena
gradnji:

-

3512-64212020-12 datum 21.05.2021, MOL, Oddelek za
urejanje prostora.
351 1-70412021-3 datum 05.05.2021 in 3511-1 16012021-2
datum 12.07.2021, (soglasje) MOL, Oddelek za
gospodarske dejavnosti in promet, Odsek za promet.
1251737(28022t2021 -MS) z drle 1 6.06.2021 Elektro
Ljubljana, d.d., Javno poOjetje la distribucijo elektridne
energije
JPE-351 -121812021-006 (P-36048) datum 02.06.2021,
Energetika Ljubljana d.o.o.
3-1042-21V, datum 01.06.2021, JP Vodovod Kanalizacija
snaga, d.o.o., Ljubljana - vodovod.
S-1042-21K, datum 01.06.2021, JP Vodovod Kanalizacija
snaga, d.o.o., Ljubljana - kanalizacija.
35508-197512020-2 datum 02.06.2020, MOP DRSV
31 002-23012020-4 datum 16.4.2020,SZ-infrastruktura d.o.o
5t. 3-ll-7014-O-21lAP datum 02.04.2021, Zavod RS za
varsvo narave
93843-LJ/1633-85 datum 29.03.2021 Telekom Slovenije
pbv_1-2'1-GZ datum 24.05.2021 Telemach d.o.o.
SM-07-27-2021 datum 07.06.2021Gasilska brigada LJ
35508-390412021-5 datum 14.07.2021, MOP DRSV

Parcela, namenjena gradnji zalema zemlji5de s parcelno 5t.
2165142,2165123 in 2165143 k.o. Vid (1723) in meri 3114
m2.

poteki priklju6kov na
GJI:

-

vodovod, parc.St. 2165142,2165123,2157110 k.o. Vi6
elektro prikljudek, parc.5t. 2165142, 2165123, 2157110 k.s.

vie

p‖

n,parc.St.2165/42,2165/23,2157/10k.o.Viこ

fekalna kana‖ zacり a,parc.も t 2165/42,2165/23,2157/10
k.o.Viё

meteoma kanalizacJa,parc.st.2165/42,2165/23,2157/10,
2164/3,2164/2k.o.Viё

-

te:ekomunikacり e,parc.も t.2165/42,2165/23,2157/10k.o
Vに

Seznam zemlji56,
preko katerih poteka
prikljudek na javno
cesto:

Zahtevek

za

zem.parc.St 2165/42,2165/23,2157/10k.o.Viё

izdajo gradbenega dovoljenja 351-219112021 datum 01.07.2021

in

dokumentaciia 31.01121, datum, marec 2021, izdelovalec podjetje Prerez iP d.o.o., Teneti5e
28, 1270 Lilrya, za pridobitev gradbenega dovoljenja sta sestavni del gradbenega dovoljenja.
lzvajanje gradnje se lahko zadne na podlagi pravnomodnega gradbenega dovoljenja in po
prijavi zaOetka gradnje na predpisanem obrazcu pri tukaj5njem upravnem organu. Gradnjo je
treba izvajati skladno s pravnomocnim gradbenim dovoljenjem.
IV.

Gradbeno dovoljenje preneha veljati, de investitor v petih letih po njegovi pravnomodnosti ne
vloZi popolne prijave zadetka gradnje.

V

Posebn i stroS ki za izdalo tega dovolje nja n iso zaznamov ani.

Obrazlo2itev
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dOVOり enia za gradnio veこ StanovaniSkega obiekta,na zemり ￨も ё
ih parc.も t.2165/42,2165/23 in 2165/43
k.o.Viこ (1723)sp‖ padaioё O Zunanio,prOmetno parkirno in komunaino ureditv10.

K zahtevije bila priloZena:

.

dokumentacija za gradbeno dovoljejne 5t. 01121, datum, marec 2021, izdelovalec podjetje Prerez
iP d.o.o., Teneti5e 28, 1270 Litija.
. soglasja lastnikov sosednjih zemlji5d
. mnenja pristojnih mnenjedajalcev navedena v izreku
Skladno z dolo6ili 43. clena GZ, pristojni upravni organ za gradbene zadeve izda gradbeno
dovoljenje, de so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. je gradnja skladna z dolocbami prostorskega izvedbenega akta v delu, ki se nana5a na graditev
objektov, in z dolodbami predpisov o urejanju prostora,
2. da sta dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja podpisala projektant in vodja projekta,
kije bil v 6asu izdelave dokumentacije vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice, ter da je njen
sestavni del njuna podpisana ilava, da so na ravni obdelave dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja izpolnjene zahteve iz 15. 6lena tega zakona; podpis projektanta in vodje
projekta ter izjava niso potrebni pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti,
je
3. nameravana gradnja skladna s predpisi, ki so podlaga za izdlo mnenj,
4. iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja izh{a, da bo zagotovljena minimalna
komunalna oskrba,
je
5. investitor v zemljiSki knjigi vpisan kot lastnik ali imetnik stvarne pravice, ki mu daje pravico
graditi na tuji nepremi6nini, na kateri je predvidena gradnja, ali pa to pravico izkazuje z dokazlli iz

3. to6ke drugega odstavka, tretjega ali detrtega odstavka 35. dlena tega zakona, pri demer je v
zemljiSki knjigi oznacena plomba za vpis te pravice v zemlji5ko knjigo,

6. je pladan komunalni prispevek oziroma so na drug zakonit nadin izpolnjene investitorjeve
obveznosti v zvezi s plaeilom komunalnega prispevka.
Upravni organ je opravil preveritev v smislu dolodil 43. dlena GZ in ugotovil sledede.

1.

Predmetna gradnja, skupaj z zemlji5dem, namenjenim gradnji, se kot izhala iz projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja po Odloku o obdinskem prostorskem nadrtu Mestne obcine
Ljubljana - izvedbeni del (Uradni list RS,5t.5t.78110, 10111 -DPN,22111 - popr., 43111 -ZKZ-C,

53112- obv. ra21.,9113,23113 -popr.,72l13- DPN,71l14-popr.,92l14- DPN, 17l15-DPN,50/15
- DPN, 88/15 - DPN, 95/15, 38/16 - avtenti6na razlaga, 63116, 12117 - popr., 12118 - DPN, 42118 in
78119 - DP18) nahaja v enoti urejanja prostora EUP: Vl-462, CU - osrednja obmodja centralnih
dejavnosti, tip zazidave C - svojevrstna stavba
Preverjeno je bilo, da je:

-

-

-

vrsta objekta, katerega gradnja je predvidena s PGD, skladna z namensko rabo obmoOja, v
katerem je predvidena gradnja po PGD. 11.elen OPN glede dopustnih objektov in dejavnosti
po obmoOjih namenske rabe, doloea, da so za CU - osrednja obmodja centralnih dejavnosti
dopustni objekti s klasifikacijo 11220, skladno z dolodili Uredbe o razvrSdanju objektov (Uradni
list RS, 5t. 3712018). 12. 6len OPN glede drugih dopustnih objektov in posegov v prostor,
doloda, da so dopustni tudi posegi v prostor za izvedbo komunalnih vodov in naprav. Pri
obravnavani gradnji gte za novogradnjo vedstanovanjskega objekta s prikljudki na komunalne
vode za oskrbo s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, oskrbo z
elektriko ter dostop.
da je vrsta nameravane gradnje oz. spremembe namembnosti dopustna. 13. elen OPN glede
vrste dopustnih gradenj in spremembe namembnosti, doloda, da so novogradnje,
rekonstrukcije prizidave in nadzidave objektov, dopustne. Zgradil se bo nov vedstanovanjski
objekt. Predvideni poseg je v smislu dolodil MOL OPN lD dopusten.
da bosta tipologija in oblikovanje ustrezna. 15. dlen OPN glede tipa objekta, doloda, da je na

namenski rabi CU - osrednja obmodja centralnih dejavnosti predviden tip zazidave C svojevrstna stavba. Predviden objekt bo svojevrstna stavba. 16. elen OPN doloda oblikovno
usklajenost objektov ob upoStevani pogojev glede tipa objekta iz 15. dlena. Objekt bo

-

oblikovno usklajen z okolico.
da dovoljena velikost in zmogljivost objektov ne bosta preseZeni. 20. dlen OPN doloda stopnje
izkori5denosti parcele, namenjene gradnji. Faktor zazidanosti zemlji5da bo: 28,5 e/o,'faktor

izrabe bo 0,89 (max 1 ,60/0). 21. dlena OPN glede vi5ine stavb, doloda za lip objekta C
dolodeno najvedjo etaZnost P+2 (vi5ina ni dolodena), v obravnavanem primeru je predvidena
etaZnost objekta P + 2, najvi5ja viSina objekta bo 13.10 m, torej bo objekt v dopustni etaZnosti
in viSini.

-

-

da bodo lega in odmiki ustrezni. 24. A|r-n OPN doloca odmike stavb od sosednjih zemlji56. Za
objekte je doloden minimalni odmik brez soglasij lastnikov sosednjih zemlji5d 4,0 m. Minimalni
odmik objekta od sosednjih zemljiSd bodo ve6ji od 4 m, zato ni bilo potrebnih soglasij za
zmanj5an odmik s strani lastnikov sosednjega zemljiSda. lnvestitor je predloZil soglasja vseh
lastnikov sosednjih zemlji5d na dokumentacijo DGD 3t. 01121, datum, marec 2021, izdelovalec
podjetje Prerez iP d.o.o., Teneti5e 28,1270 Lrtija.
da bo parcelacija ustrezna. 25. dlen OPN glede velikosti in oblike parcele, namenjene gradnji,
velikost parcele za tip objekta C ne doloda. Predvidena parcela skupaj meri: 3114,00 m2, kar
je dopustno in ustrezno v smislu dolocil OPN MOL lD.
da je zagotovljena skladnost s poglavjem OPN MOL lD Zelene povrSine 32. 6lena OPN glede
velikosti in urejanja odprtih bivalnih in zelenih povr5in, doloda za objekte, namenjene bivanju,

faktor zelenih povrSin (FOBP) minimalno 30 o/o. Fobp bo 35,7 %, kar
predpisanimi vrednostmi.

je v skladu s

-

-

da je zagotovljena skladnost s poglavjem OPN MOL lD Zelene povr5ine-drevesa 34. dlena
OPN glede Stevila dreves, doloda zasaditev 21 dreves za predviden objekt. Predvideno stanje
je 24 dreves, kar je v skladu s predpisanimi vrednostmi.
da je zagotovljena skladnost s poglavjem OPN MOL lD Parkirne povr5ine. 38. dlena OPN
glede parkirnih prostorov, doloda 44 parkirnih mest za predviden objekt. Za predviden poseg
bo omogodenih 45 parkirnih mest za avtomobile na zemlji5dih investitorja in 3 za enosledna
vozila.
da bo zagotovljen dostop OPN MOL lD 43. 6len, ki doloda zagotovitev dostopa do objektov.
Predviden objekt bo imel zagotovljen dostop do lokalne ceste s parc.5t. 2157110 k.o. Vi6.
da bo zagotovljena gradnja na komunalno opremljenih stavbnih zemlji56ih OPN MOL lD 44.
6len. Zemlji56e, kjer bo stal predviden stanovanjski objekt, je 2e komunalno opremljeno
direktno iz javnih povrSin 5t. 2157110 k.o. Vi6 (predvideva se obnova prikljudkov). Nov
priklju6ek bo za meteorne vode po parceliSt. 5t. 216412in216413 k.o. ViO

- da bo zagotovljena

minimalna komunalna oskrba 45. dlen OPN MOL lD. Minimalna
komunalna oskrba objektov vkljuduje oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadnih voda, oskrbo s

toploto, oskrbo z elektridno energijo in dostop do javne ceste. Predviden objekt bo imel
zagotovljeno vso minimalno komunalno oskrbo, kar je skladno s prostorskim aktom.

2.

Da sta dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja podpisala projektant in vodja projekta,
ki je bil v dasu izdelave dokumentacije vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice, ter da je njen
sestavni del njuna podpisana ilava, da so na ravni obdelave dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja izpolnjene zahteve iz 15. dlena tega zakona, kar je upravni organ ugotovil
z vpogledom v uradne evidence.

3.

Za gradnjo na predmetnem zemlji56u so priloZena predpisana soglasja, ki so del projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja. Skladno z 10. odstavkom 112. ebna GZ in 3. odstavkom 31.
dlena GZ so pridobljena mnenja za prikljuditev na elektroenergetsko, in vodovodno omreZje,
kanalizacijsko omreZje ter mnenje glede skladnosti s prostorskim izvedbenim aktom.

4. lz dokumenlaci)e

za pridobitev gradbenega dovoljenja izhala, da,bo zagotovljena minimalna
komunalna oskrba. Zagotovljena bo oskrba s pitno vodo, oskrbo z energijo, odvajanje odpadnih
voda ter dostop do javne poti ali ceste.

5.

Z vpogledom v elektronsko zemljiSko knjigo je bilo ugotovljeno, da ima investitor pravico graditi
na zemlji5dih s parc. 5t. 2165142, 2165123 in 2165143 k.o. Vid (1723). Upravni organ, je dne
19.08.2021 ponovno vpogledal v uradno evidenco zemlji5ke knjige ter ugotovil, da se lastniStvo
predmetnih zemlji5d med samim postopkom nispremenilo.

6.

Na podlagi 216. 6lena ZUreP-2 je komunalni prispevek za novo komunalno opremo, pla6ilo dela
stro5kov graditve komunalne opreme, ki ga investitor plada ob6ini. Tukaj5nji upravni organ je dne
08"07.2021 prejel odlodbo o odmeri komunalnega prispevka 5t. 3541 -38812021-05, ki jo je dne

08.07.2021 izdala Mestna obdina Ljubljana, 19.08.2021 pa
komunalni prispevek po citirani odlodbiv celoti pladan.

je

prejel 5e obvestilo, da

je

bil

Na podlagi 36. dlena GZ je stranka v postopku izdaje gradbenega dovoljenja investitor, stranski
udeleZenci v postopku pa so lahko:

-

lastnik nepremidnine in imetnik druge stvarne pravice na nepremidnini, ki

je

predmet izdale

gradbenega dovoljenja;

-

lastnik zemlji56a, ki meji na nepremi6nine, na katerih je nameravana gradnja, razen de pristojni
upravni organ za gradbene zadeve ugotovi, da gradnja nanj ne vpliva;
druga oseba, ee izkale, da bi nameravana gradnja zaradi svojega vpliva med gradnjo in po njej
lahko vplivala na njene pravice in pravne koristi oziroma na njeno nepremidnino, pri demer se za
pravno korist Steje zlasti korist, ki se nanaSa na namensko rabo zemlji56a oziroma objekta, na

ukrepe

-

za

zmanj5anje emisij, odmike

od parcelnih meja in sosednjih stavb, ukrepe

za
prepredevanje Sirjenja poZara na sosednje objekte, dostope in povr5ine za gaSenje in re5evanje ter
mehansko odpornost in stabilnost nepremidnine v lasti stranskega udeleZenca, in
druge osebe, de tako dolo6a zakon.

navedenimi dolodili je tukaj5nji upravni organ ugotovil, da so morebitne stranke v
predmetnem postopku zemlji5koknjiZni lastniki sosednjih nepremidnin: Rozina Baler, Cesta dveh

V skladu z

cesarjev 198, '1000 Ljubljana, Alojz Baler, Cesta dveh cesarjev 198, 1000 Ljubljana, Adis
Osmanagic, Cesta dveh cesarjev 196A, 1000 Ljubljana, Amir Kuduzovic, Cesta dveh cesarjev 196,
1000 Ljubljana, Mersiha Kuduzovic, Cesta dveh cesarjev 196, 1000 Ljubljana, Valent Grmic,
Podpe5ka cesta 284, 1357 Notranje Gorice, Simon Grmi6, Podpe5ka cesta 284, 1357 Notranje
Gorice, Albert Primc, PoZarnice 13, 1351 Brezovica pri Ljubljani, Vahidin Bidakdic, Bevke 1078,

1358 Log pri Brezovici, lrena Boldin, Cesta v Gorice 10E, 1000 Ljubljana, Vladislav Lugaric, Cesta v
Gorice 10E, 1000 Ljubljana.
lnvestitor je predlo2il soglasja vseh navedenih lastnikov sosednjih zemlji5d na dokumentacijo za
gradbeno dovoljenje it.01121, datum, marec 2O2l,izdelovalec podjetje Prerez iP d.o.o., Teneti5e28,
1270Lili)a. S podjetjem D.S.U., druZbaza svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajskacesta 160, lOOO
Ljubljana lastnikom sosednjih zemlji5d s parc. 5t. 2165/35 in 213012 k.o. Vid (1723) ima investitor
sklenjeno sluZnost na zemlji56u s parc. 5t. 2165/35 k.o. Vi6 (1723) za izvedbo komunalnih vodov, ki je
Ze vpisnana v ZK. Predviden objekt bo od parcelnih mej na zadostni oddaljenosti in s tem ne bo imel
prekomernih vplivov na sosednje objekte in s tem tudi ne bo povzro6al prekomernega osendenja.

Upravni organ ni vabil v postopek nadaljnih lastnikov nepremidnin v okolici. Oddaljenosti
predvidenega objekta od mej so glede na vi5ino v mejah dovoljenega in s tem objekt ne bo povzrodal

prekomernih vplivov na okolico (vkljudno z osoneenjem okoli5kih zemlji5d v zasebni lasti na ve6ji
oddaljenosti). Na zemlji5du se v obstoje6em stanju Ze nahaja objekt predviden za odstranitev, ki ima
Ze obstoje6e vplive na sosednja zemljiS6a.

Glede na navedeno upravni organ na podlagi dejstev, ugotovljenih v postopku, ugotavlja, da je
investitor izpolnil vse predpisane zahteve za izdalo gradbenega dovoljenja, ki jih doloOa GZ, zato se
mu izda gradbeno dovoljenje za gradnjo vedstanovanjskega objekta, nE zemlji5eih parc.St. 2165t42,
2165123 in 2165143 k.o. ViC (1723) s pripadajoco zunanjo, prometno parkirno in komunalno ureditvijo,
pod pogoji, ki so navedeni v l. todki izreka te odloebe.
Odloditev iz ll. todke izreka temelji na dolodbi 45. dlena GZ, ki doloda, da sta zahtevek za izdalo
gradbenega dovoljenja in dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, sestavni del
gradbenega dovoljenja.

Odloditev iz lll. todke izrekaje utemeljena z dolodbami 4. elena GZ, odloditev iz lV. pa z dolodbami
48.

ebnaGZ.

V skladu s 5. odstavkom 213. dlena Zakona o splo5nem upravnem postopku (Ur.l. RS,5t.24106uradno predi5deno besedilo, 105/06-ZUS-1 ter spremembe in dopolnitve 126t07,65/08, 4TlO9 odlodba US, 48/09 - popr., 8/10 in 82113; v nadaljevanju ZUP) je bilo treba odlo6iti tudi o stroSkih
postopka izdaje gradbenega dovoljenja. Glede na to, da v tem postopku stro5ki niso nastali, je bilo
odlo6eno, kot izhaja iz V. todke izreka te odlodbe.
S tem je to gradbeno dovoljenje utemeljeno.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odlo0bo je dovoljena pritoZba na Ministrstvo okolje in
prostor, Dunajska 48, Ljubljana v roku 8 dni po vroditvi te odloCbe. Prito2bo se vloZi pri Upravni enoti
Ljubljana, neposredno pisno, po5lje po po5ti ali da ustno na zapisnik. Za pritoZbo je potrebno plaeati
upravno takso po tarifni Stevilki 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, 5t. 106/10 - uradno
predi5ceno besedilo in spr. 32116) v znesku 18,10 EUR.

Upravna taksa za pritoZbo se lahko pbea z gotovino ali z bancno kartico v Glavni pisarni tukaj5nje
izpostave. Taksa se lahko tudi nakaZe na podra6un enotnega zakladni5kega raduna Upravne enote
Ljubljana 5t. 01 00‑8450001482‑sklicnaも t 0062243‑7111002‑200

Andreja Erjavec,
vodja sektori

Vroこ 11:

Cesarjev Gaj'd.o.o., BeZigrad 6, 1000 Ljubljana - osebno
Rozina Baler, Cesta dveh cesarjev 198, 1000 Ljubljana - osebno
Alojz Baler, Cesta dveh cesarjev 198, 1000 Ljubljana - osebno
Minka Osmanagic, Cesta dveh cesarjev 1964, 1000 Ljubljana - osebno
Amir Kuduzovic, Cesta dveh cesarjev 196, 1000 Ljubljana - osebno
Mersiha Kuduzovic, Cesta dveh cesarjev 196, 1000 Ljubljana - osebno
Valent Grmic, PodpeSka cesta 284, 1357 Notranje Gorice - osebno
Simon Grmid, PodpeSka cesta 284, 1357 Notranje Gorice - osebno
Albert Primc, PoZarnice 13, '1351 Brezovica pri Ljubljani- osebno
Vahidin BidakCic, Bevke 1078, 1358 Log pri Brezovici - osebno
lrena Boldin, Cesta v Gorice 10E, 1000 Ljubljana - osebno
Vladislav Lugaric, Cesta v Gorice 10E, 1000 Ljubljana - osebno
D.S.U., druZba za svetovanje in upravljanje, d.o.o , Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana

Odpremiti:
VO-KA: vokasnaga@vokasnaqa.si - po e-poSti
Elektro Ljubljana d.d. info@elektro-liubliana.si - po e-po5ti
MOL MU OGDP: oqdp@liubliana.si - po e-poSti
Energetika Ljubljana d.o.o.: posta@enerqetika-li.si - po e-poSti
RS MOP DRSV: qp.drsv@qov.si- po e-poSti
RS varstvo narave: zrsvn.oe@zrsvn.si - po e- poSti
Telekom slovenije d.o.o.: qlavna.pisarna@telekom.si - po e-poSti

-

Telemach d.o.o.: info@telemach.si - po e-poSti
Gasilska brigada LJ: qbl@qb-liubliana.si - po e-po5ti

-

osebno

