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ZADEVA: AMANDMAJI NA PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM   
                  NAČRTU MOL –  STRATEŠKI  DEL  
 
 
Na podlagi 133. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Ur. list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) vlagamo naslednje amandmaje na predlagana Odloka 
o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški in izvedbeni del 
 
AMANDMA ŠT. 1: 
V točki 6.2.2.9. Dejavnost opravljanja verskih obredov, (b) zasnova in usmeritve se pod 
točko (2) krajevno ime »Štepanji vasi« zamenja za krajevno ime »Bizoviku«. 
 
Obrazložitev:  
Na območju Bizovika je potrebno izgradnjo nove cerkve ter mrliške vežice zaradi 
funkcionalnosti načrtovati v bližini obstoječa pokopališča Bizovik. Območje ima v naravi 
strogo namensko rabo zato naj se prekvalificira v območje centralnih dejavnosti za izvajanje 
verskih obredov in pokopališča. Lokacija v Štepanji vasi bo potrebnejša za druge stavbe 
(trgovina, šola, vrtec). 
 
AMANDMA ŠT. 2: 
V poglavju 7.1.1. cestni promet se v poglavju (b) zasnova in usmeritve pod točko 8 
doda nova alineja: 

- povezava med Mostam in Fužinam zunaj stanovanjske soseske Štepanjsko 
naselje. 

V skladu s spremembo se spremeni tudi grafični prikaz OPN MOL. 
 
Obrazložitev: 
S predlagano spremembo se razbremeni obstoječi potek prometa in dopolni z novo mrežo. 
Koridor za javni promet Moste - Fužine naj se predvidi zunaj stanovanjske soseske 
Štepanjsko naselje. Predlagana trasa namreč poteka skozi naselje, med stanovanjskimi 
objekti, trgovino in Osnovno šolo Karel Destovnik - Kajuh, kar je zaradi prometne varnosti 
otrok in pešcev, neprimerno.  Koridor preseka šolsko pot, glavno pešpot skozi Štepanjsko 
naselje , športne površine in celo dvakrat sprehajalno pot ob Ljubljanici. Predlagano rešitev 
je potrebno preveriti s predhodno prometno študijo, ki bo temeljila na konceptu trajnostnega 
prometa.  



AMANDMAJI NA PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM  NAČRTU MOL 
– IZVEDBENI DEL  
 
AMANDMA ŠT. 1: 
V grafičnem prikazu OPN MOL ID se pri FE Golovec pregledna karta št. 2  pri »območje 
osnovne namenske rabe prostora« območja GO 316, GO 385, GO 324, GO 317 
prekvalificirajo iz kategorije II. kmetijskih zemljišč v kategorijo I. stavbna zemljišča. 
V skladu s spremembo se spremeni tudi ostali pripadajoči kartografski del. 
 
Obrazložitev:  
Površine južno od Hruševske ceste (GO 316, GO 385, GO 324, GO 317) in manjše 
kmetijske površine (K2) naj se opredelijo kot zazidljive z izjemo površin ob športno 
rekreativnem centru Strmec, ki so opredeljene kot rekreativne površine. Omenjene enote so 
manjše parcele v Bizoviku, med Hruševsko cesto z že obstoječimi hišami, ki v naravi 
predstavljajo osamele travnike. Smiselna je zapolnitev, poselitev razpršene gradnje, saj 
lokacije v naravi ne predstavljajo kmetijskih zemljišč, ki bi jih bilo smiselno varovati. ČS je na 
predlagano spremembo podala pozitivno mnenje. 
 
AMANDMA ŠT. 2: 
V grafičnem prikazu OPN MOL ID se pri FE Golovec pregledna karta št. 2  pri »območje 
osnovne namenske rabe prostora« in »ključna omrežja prometne infrastrukture« 
območja GO 175, parcelna številka 187/4 spremeni in prekvalificira v »lokalne ceste«. 
V skladu s spremembo se spremeni tudi ostali pripadajoči kartografski del. 
 
Obrazložitev:  
Površine ob parkiriščih na Parmski cesti (ob pokopališkem zidu, GO 175, k.o. Štepanja vas, 
parcelna številka 187/4) naj se opredelijo kot površine cest oziroma parkirišč. 
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