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PREDLOG

Na podlagi 52. 6lena in drugega odstavka 96. 6lena Zakona o prostorskem nadrtovanju (Uradni
list RS, 5t. 33/07 in 70/08 - Z\IO-1B) in 51. 6lena Statuta Mestne ob6ine Ljubljana (Uradni list
RS, 5t. 66107 - uradno predi5deno besedilo) je Mestni svet Mestne obdine Ljubljana na ... seji
dne .....2009 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Dolgoro6nega plana obdin in mesta Ljubljane za obdobje
1986-2000 za obmodje Mestne ob6ine Ljubljana (za obmo6je Tobadne tovarne)

1. 6len

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Dolgorodnega plana ob6in in mesta
Ljubfjane za obdobje 1986 - 2000 (Uradni list SRS, 5t. 11186 in Uradni list RS,5t. 23191 ,71193,
62194,33197,72198, 13/99, 26199,29199,41199,79199,98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75100,
37101, 63102, 52103,70103, 64104, 69104,79104 in 5/06) za obmodje Mestne obdine Ljubljana (v
nadaljevanju: Dolgorodni plan MOL), ki se nana5ajo na obmodje Tobadne tovarne v Ljubljani in
obsegajo naslednja obmodja urejanja: celotno obmodje urejanja z oznako VP 211 Toba6na
tovarna, celotno obmodje urejanja z oznako CS 2/39 Vrtada, del obmodja urejanja z oznako VS
2/5 Postojnska ulica in del obmodja urejanja zoznakoCS2140 Vrtada.

2.6len

Tekstualni del Dolgorodnega plana MOL se spremenitako, da se:

- v poglavju 4.1. >Energetika( se v sedemnajstem odstavku na koncu drugega stavka, ki se
glasi: >Na teh izhodi5dih bo za normalno preskrbo vseh potencialnih odjemalcev elektridne
energije na obmodju mesta Ljubljane v obdobju do leta 2000 potrebno okrepiti obstojede
transformatorje in zgraditi naslednje nove razdelilne transformatorske postaje (RTP):
lndustrijska (na obmodju industrijske cone Si5ka;, ViZmarje, Trnovo,Vev6e, Moste, Center,
Toplarna.<, pred piko doda besedi >in Vrtada<;

- v 9. poglavju >Tabele< v todki 9.6. >Na6ini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti<:
- v alineji z oznako >C2 O2je mestno sredi56e< 6rta besedilo >CS 2/39 Vrta6a PUP( ter na

koncu besedila >CS 2/40 Vrta6a PUP( dodata vejica in kratica >OPPN(,
- v alineji z oznako >V2 Trnovo-Tr2a5ka cesta< besedilo >>VP 211 Tobadna tovarna<

nadomesti z besedilom >>VO 212 Toba6na OPPN( ter na koncu besedila )VS 2/5
Postojnska ulica PUP< dodata vejica in kratica )OPPN(.

3. 6len

V grafi6nem delu Dolgorodnega plana MOL se v skladu s prej5njim dlenom tega odloka
spremenijo naslednje karte:

- 09. Zasnova elektroenergetskega omre2ja v merilu 1: 50.000,
- 12. Usmeritve glede nadinov urejanja s prostorskim izvedbenimi aktiv merilu 1:25.000,
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- karta Ljubljana S43 v sklopu: Ureditvena obmodja naselij v merilu 1:5.000,
- karta Ljubljana 526 v sklopu Kartografske dokumentacije k planu, v merilu 1:5.000,
- Raba povr5in po namenu za ureditveno obmodje Ljubljane v merilu 1:10.000,

tako, da se:
- obmo6ju urejanja VP 211 Tobadna tovarna spremeni namenska raba iz povr5ine za
proizvodnjo, skladi5da in terminale v povr5ino za osrednje dejavnosti;
- obmodju urejanja CS 2/39 Vrtada spremeni namenska raba iz povr5ine za stanovanja in
spremljajo6e dejavnostiv povr5ino za osrednje dejavnosti in
- obmodji urejanja VP 211 Toba6na tovarna in CS 2139 Yriala zdrulita v enotno obmodje
urejanja, ki dobi novo oznakoVO 212 Toba6na.

4. dlen

Usmeritve za izdelavo obdinskega podrobnega prostorskega nairta so:
1. za obmodje urejanja VO 212 Tobadna:
- predvidena je preobrazba industrijskega kompleksa Tobadne tovarne v obmo6je z

me5anim programom, na katerem bo prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih,
sociaf nih, zdravstvenih, vzgojnih , izobrahevalnih, kulturnih in podobnih dejavnosti ter
bivanja; v severozahodnem delu obmodja se nadrtuje novogradnja, povr5ine bodo
namenjene meSanemu programu, predvsem stanovanjem, poslovnim in spremljajodim
dejavnostim;

- parkiranje vozil za programe v ureditvenem obmodju bo zagotovljeno v sklopu ureditvenega
obmodja, praviloma pod nivojem terena;

- obstojeda komunalna oprema se prenovi in dopolni glede na potrebe obmodja urejanja;
- dopustna izraba za celotno obmodje urejanja Fl max. nadzemni del: 2,8;
- obstoje6i objekti, ki se ohranijo, se prenovijo v obstojedih gabaritih in v skladu z usmeritvami
varstva kulturne dedi5dine; prizidke k objektom, kiso bilizgrajenizaradi potrebe po dvigalih
in novih stopni5dih, je dopustno odstraniti oziroma preoblikovati v skladu s projektom
revitalizacije Toba6ne tovarne;

2. za del obmodja urejanja VS 2/5 Postojnska ulica:
- ohrani se obstojeda stanovanjska namembnost objektov;
- sprememba velikosti in zmogljivosti obstoje6ih stanovanjskih objektov ni predvidena;
- uredise mirujodi promet;
3. za del obmodja urejanja CS 2/40 Vrtada:
- obstojeEi objekt transformatorske postaje se spremeni v razdelilno transformatorsko

postajo.
4. glede na to, da se obmodja urejanja, kijih ureja ta odlok, nahajajo na sirsem

vodovarstvenem obmo6ju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice
Ljubljane (WO lll), je potrebno pri njihovem nadaljnjem prostorskem nadrtovanju z obdinskim
podrobnim prostorskim nadrtom upo5tevati omejitve in pogoje, ki izhajajo iz predpisov in
smernic s podro6ja varstva in urejanja voda.

5.6len

Ta odlok je na vpogled pri:
- Mestni upravi Mestne ob6ine Ljubljana, oddelku za urejanje prostora,
- Upravnienoti Ljubljana, lzpostaviCenter,
- lpravnienoti Ljubljana, lzpostavi Vi6-Rudnik,
- Cetrtni skupnosti Center in
- CetrtniskupnostiVid.
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6. 6len

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati dolodbe DruZbenega plana obdine Ljubljana Vid-
Rudnik za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, 5t. 34186, 10t87,14189 in Uradni list RS, 5t. 19/91,
40192, 10194, 33197, 13/99, 28l99-popravek, 41199, 98/99,36100,37101, 63102,64104 in 69/04) in
Dru2benega plana obdine Ljubljana Center za obdobje 1986-1990, (Uradni tist SRS, 5t. 3/87, 27lBB,
32188, 43188 in Uradni list RS, 5t. 11192,6/93, 13/99, 26199, 28l99-popravek, 41199,27101 in 64104)
v tistih delih, ki so v nasprotju s tem odlokom in se nana5ajo na obmodje Mestne obdine Ljubljana.

7. 6len

Ta odlok zailne veljati petnajstidan po objaviv Uradnem listu Republike Slovenije.

Stevilka: 3504-5/2009
Ljubljana, dne

2upan
Mestne obdine Liubljana

Zoran Jankovi6
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oBRAzLoZrev

PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH DOLGOROCNCCN PLANA
oeelN lN MESTA LJUBLJANE zAoBDoBJE 1986-2000 zA oBuoc.le mesrNe oactl.te

LJUBLJANA
(zA oBMOCJE rOeACNe TOVaRNE)

Dopolnjeniosnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Dolgoro6nega plana obdin in mesta
Ljubljane za obdobje 1986 - 2000 za obmo6je Mestne obdine Ljubljana (za obmodje Tobadne
tovarne) je biljavno razgrnjen 6asu od 7. map do 8. junija 2009 v prostorih eetrtne skupnosti
Center, Cetrtne skupnostiVi6 in na Mestni upravi Mestne obdine Ljubljana, Oddelku za
urbanizem. Javna razprava 28. 05. 2009 v prostorih eetrtne skupnostiVi6. Mestni svet Mestne
obdine Ljubljana je dopolnjeni osnutek obravnaval in sprejel na svoji28. seji dne 25. maja 2009.

1. PRIPOMBE, PODANE K DOPOLNJENEMU OSNUTKU AKTA

Na dopolnjeni osnutek Dolgorodnega plana obdin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 - 2000 za
obmodje Mestne obdine Ljubljana (za obmoCje Tobadne tovarne) ni bilo podanih pripomb.

2. MNENJE IN SOGLASJA, PRIDOBLJENA K PREDLOGU AKTA

Na predlog akta so bila pridobljena pozitivna mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora.

3. DOPOLNITEV AKTA OD DOPOLNJENEGA OSNUTKA DO PREDLOGA

Na podlagi usklajevanja z nosilci urejanja prostora je spremenjeno besedilo odloka, kar je
prikazano v nadaljevanju.

4. BESEDILO TISTIH DOLOEB DOPOLNJENEGA OSNUTKA AKTA, ZA KATERE SE
PREDLAGAJO SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE V PREDLOGU ODLOKA

Besedilo, kije spremenjeno oziroma dopolnjeno je oznadeno krepko.

Dopolnjeno oziroma spremenjeno je le besedilo 4. dlena odloka, ki glasi:

4.6len

usmeritve zaizdelavo ob6inskega podrobnega prostorskega nadrta so:
1. za obmoije urejanja VO 212 Tobadna:
- predvidena je preobrazba industrijskega kompleksa Tobadne tovarne v obmo6je z

me5anim programom, na katerem bo prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih,
socialnih, zdravstvenih, vzgojnih , izobra2evalnih, kulturnih in podobnih dejavnosti ter
bivanja; v severozahodnem delu obmodja se naCrtuje novogradnja, povr5ine bodo
namenjene me5anemu programu, predvsem stanovanjem, poslovnim in spremljajodim
dejavnostim;

- parkiranje vozil za programe v ureditvenem obmo6ju bo zagotovljeno v sklopu ureditvenega
obmodja, praviloma pod nivojem terena;

- obstojeda komunalna oprema se prenovi in dopolni glede na potrebe obmo6ja urejanja;
- dopustna izraba za celotno obmodje urejanja Fl max. nadzemni del: 2,8;



- obstoje6i objekti, ki se ohranijo, se prenovijo v obstojedih gabaritih in v skladu z usmeritvami
varstva kulturne dedi56ine; prizidke k objektom, ki so bili zgrajeni zaradi potrebe po dvigalih
in novih stopni5dih, je dopustno odstraniti oziroma preoblikovati v skladu s projektom
revitalizacije Tobadne tovarne;

2. za del obmodja urejanja VS 2/5 Postojnska ulica:
- ohrani se obstojeda stanovanjska namembnost objektov;
- sprememba velikosti in zmogljivosti obstojedih stanovanjskih objektov ni predvidena;
- uredi se mirujodi promet;

3. za delobmodja urejanja CS 2/40 Vrtada:
- obstojedi objekt transformatorske postaje se spremeni v razdelilno transformatorsko

postajo.
4. glede na to, da se obmoEja urejanja, kijih ureja ta odlok, nahajajo na Sir5em

vodovarstvenem obmodju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice
Ljubljane (WO lll), je potrebno pri njihovem nadaljnjem prostorskem nairtovanju z
ob6inskim podrobnim prostorskim nadrtom upoStevatiomejitve in pogoje, ki izhajajo
iz predpisov in smernic s podrodja varstva in urejanja voda.

5. OCENA FINANENIH IN DRUGIH PosLEDIc, KI JIH Bo IMEL SPREJEM oDLoKA

Sprejem odloka ne bo imel neposrednih finandnih posledic za Mestno obdino Ljubljana.

Marjan Cerar, univ. dipl. inZ. arh.
ViSjisvgtpvalec

za urejatie prostora
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Povr5ine za osrednje dejavnosti
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