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Zadeva: Amandma k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem      

             prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del. 
 

K pedlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine 

Ljubljana – izvedbeni del, uvrščen na dnevni red 11. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicane za 

dne 23. 11. 2015, vlagam neslednji amandma: 

 

AMANDMA  

 

Postavka OPPN 424 - ČR 711 se črta iz predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 

prostotrskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del. 

 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

V Črnučah je dosežen večinski konsenz s katerim se nasprotuje industrijski coni (IG), tako kot leta 2010. V letu 

2010 je bil omenjeni predlog umaknjen iz OPN. V letu 2015 to dokazuje 1159 evidentiranih podpisnikov (1034 

podpisov +125 pripomb). 

Prepričani smo, da je ob drugih argumentih, to zadosten razlog, da se postavka OPPN 424 ČR 711 umakne iz 

predloga Odloka spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu – izvedbeni del, ki ga 

bomo obravnavali na novembrski 11. redni seji MS MOL.  

V mesecu maju je Svet Četrtne skupnosti Črnuče, na predlog njegovega Odbora za urbanizem, 

gospodarstvo in promet, soglasno sprejel sklep, da nasprotuje izgradnji. Potem je župan g. Janković 

na izredni seji Sveta ČS Črnuče, konec meseca avgusta napovedal, da naj svetniki sprejmejo 

spremembo OPN-ja. Svet ČS Črnuče se je sestal na seji v mesecu septembru, na kateri je potem bilo s 

preglasovanjem (6/5) odločeno, da Svet ČS Črnuče podpira izgradnjo industrijske cone ČR 711-

OPPN-424.   

ZAŠČITENE KMETIJE 
Na omenjenih zemljiščih so tri parcele, ki so v lasti dveh zazaščitenih kmeti. Na izrecno vprašanje ga. Jankovič-

Grobeljšek z Odelka za urejanje prostora, ali so zagotovljena nadomestna zemljišča za kmetovanje na tem 

območju, je sledil odgovor, da so nadomestna zemljišča v celotnem fondu zemljišč MOL. To pomeni, da bo  

lastnik zaščitene kmetije ali tudi ostali, lahko dobili nadomestno zemljišče na vodovarstvenem območju Jarški 

prod, kjer so posebni režimi kmetovanja, ali pa bo dobil nadomestno zemljišče pod daljnovodom, ali da bo 

dobil zemljišče na Barju na območju, kjer je park Barje ali pa na Viču ali kje drugje. Posledično bo za vsako 

obdelavo zemlje moral naročiti vlačilec za traktor in pluge in potem za vlačilec za traktor in brane, potem za 

traktor in sejalnik, pa za kombajn itd. To Odelka za urejanje prostora v nadaljevanju ne moti več, kako se 

kmetuje po tem sprejetju. 

ROŽA VETROV 

Prav to območje je severno okno za dotok svežega zraka v Ljubljano. Poleti ta zrak ohlaja Ljubljano za dve 

stopinji in v zimskem času uspešno redči onesnaženost zraka (študija o roži vetrov in njihovih vplivih). 

KRAJINSKI VIDIK 

S krajinskih vidikov je to edina nepozidana veduta na Kamniške alpe pogled iz Ljubljane in kot taka še edina 

ohranjena za neokrnjeno krajino. 

VAROVANJE HABITATOV 

Z vidika varstva habitatov, je bila izdelana študija varovanja okolja, ki je kot del sprememb OPN, strokovno 

pomankljiva, če ne celo zavajujoča. Ogrožena vrsta močvirskega tulipana (rdeči zvonček, močvirski zvonček-

 Fritillaria meleagris), je posebej varovana vrsta zaradi svoje ogroženosti. Zato je tudi na rdečem seznamu. 

Dokumentirano najdišče je opisano v Zborniku ČS Črnuče krajinskih in kulturnih vrednot (2009). Tukaj so tudi 



 

 

živalske vrste, kot je poljska jerebica, ki je ogrožena in zaščitena vrsta. To območje je tudi eno izmed 

pomembnejših počivališč velikega kljunača na njegovi selitveni poti.  

Za OPPN 424- ČR 711 so predvideni Industrijska cona, center športne vožnje in center varne vožnje. S 70% 

pozidanostjo prostora, s samo 15% zelenih površin, s stavbami do 20 m višine enkratno degradiramo te 

kmetijske površine. Če bi bila želja predlagateljev samo center varne vožnje, bi ga lahko umestili v industrijsko 

cono na Brnčičevi cesti ali pa kot je rekel podžupan g. Koželj v času razprav o osnutku OPN-ID, v kakšno 

zapuščeno gramoznico, nikakor pa ne na tako kvalitetno naravno območje.  

Glede na postavke IG pa je očitno, da je poligon varne vožnje samo maska za pridobitev poceni zemljišč. 

Zato odločno nasprotujemo OPPN 424- ČR 711 in predlagamo njegovo izločitev iz predloga Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del.   

 

 

 

Mirko Brnič Jager 

mestni svetnik 

 


