Prostorski akti za območje
Mestne občine Ljubljana

OPOMBA: z dnem uveljavitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
dela območij urejanja MS 6/3 Zgornja Hrušica in MG 6/1 (Uradni list RS, št. 32/09-1465)
so prenehala veljati tista določila Odloka o PUP za območja urejanja MS6/1 Štepanjsko
naselje, MS6/2 Štepanja vas, MS6/3 Zgornja Hrušica, MR6/1 Štepanja vas in MR6/2
Hrušica (Uradni list RS, št. 27/95, 63/99), ki se nanašajo na območje navedenega
OPPN.
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja MS6/1 Štepanjsko naselje,
MS6/2 Štepanja vas, MS6/3 Zgornja Hrušica, MR6/1 Štepanja vas in MR6/2 Hrušica (Uradni
list RS, št. 27/95, 63/99)
NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
Uradni list RS, št. 27/95-1265
Uradni list RS, št. 63/99-3069
ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja
MS6/1 Štepanjsko naselje, MS6/2 Štepanja vas, MS6/3 Zgornja Hrušica, MR6/1
Štepanja vas in MR6/2 Hrušica

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za območja urejanja {MS6/1}
Štepanjsko naselje, {MS6/2} Štepanja vas, {MS6/3} Zgornja Hrušica, MR6/1 Štepanja vas in
MR6/2 Hrušica, ki jih je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, Ljubljana, Vojkova c.57, pod št.
proj. 4276, v februarju 1993, ter spremembe in dopolnitve odloka, ki jih je izdelala Mestna
občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje, pod št. 352(2)-27/98, v
oktobru 1997.
2. člen
Sestavni del odloka je:
•

regulacijska karta v merilu 1:1000.

Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo še:
Tekstualni del:

•

obrazložitev prostorskih ureditvenih pogojev,

•

soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti.

Grafični del:
•

izvleček iz dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane, temeljni topografski načrt v
merilu 1:5000.
3. člen

Meja območja urejanja je razvidna iz grafične regulacijske karte v merilu 1:1000, ki je
navedena v 2. členu tega odloka.
4. člen
Območja urejanja so razčlenjena na morfološke enote.
Glede vrste posegov imajo morfološke enote naslednje oznake:
1 - območja za blokovno gradnjo
2 - območja za individualno stanovanjsko gradnjo
3 - območja za osrednje dejavnosti
4 - območja za mešane dejavnosti (stanovanja, osrednje dejavnosti)
5 - območja za šolstvo, zdravstvo in otroško varstvo
6 - območja obrtno proizvodnih dejavnosti
8 - parkovna, športna in rekreacijska območja
9 - zelene površine, pokopališča
Glede oblikovanja posegov imajo morfološke enote naslednje oznake:
A - prostostoječa zazidava
B - strnjena zazidava
C - svojstvena zazidalna struktura

II. SKUPNA MERILA IN POGOJI
5. člen

Na celotnem območju veljajo splošna merila in pogoji tega odloka. Dopolnjujejo jih posebna
določila, ki se nanašajo na posamezne morfološke enote in posege natančneje dovoljujejo ali
prepovedujejo.

Merila in pogoji za vrste posegov v prostor
6. člen
Na celotnem območju so dovoljeni naslednji posegi:
•

tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah,

•

funkcionalne izboljšave (rekonstrukcije in adaptacije),

•

urejanje in vzdrževanje odprtih površin kot so zelenice, otroška igrišča, pešpoti in
ploščadi,

•

postavitev mikrourbane opreme

•

gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez,

•

vodnogospodarske ureditve,

•

spremembe namembnosti in dejavnosti v obstoječih objektih - v okviru osnovne
namembnosti morfološke enote,

•

rušenja objektov in druga dela v zvezi s pripravo stavbnega zemljišča.

Navedeni posegi so dovoljeni, če so izpolnjene svetlobno-tehnične zahteve in če posegi ne
motijo bivalnega okolja. Spremembe namembnosti v obstoječih objektih so dovoljene le, če
velikost funkcionalnega zemljišča ustreza normativnim pogojem za novo dejavnost.
Na gradbenih parcelah, ki po velikosti presegajo površine za gradnjo posamičnega objekta,
je pred izdelavo lokacijske dokumentacije za posamezen objekt treba izdelati načrt
parcelacije. Ta mora zagotavljati dostopnost do vseh novonastalih gradbenih parcel.

Merila in pogoji za oblikovanje objektov in drugih posegov v prostor
7. člen
Vsi posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske elemente in določila prikazana na
regulacijski karti.
Pomen regulacijskih elementov je:
RL

regulacijska linija

omejuje površine v javni rabi od površin v nejavni rabi,

GL

gradbena linija

je črta, na katero morajo biti z eno stranico - fasado postavljeni objekti, ki se gradijo na
zemljiščih ob njej,
GM

gradbena meja

je meja, ki je novozgrajeni objekti ne smejo presegati; lahko se je dotikajo, ali pa so od nje
odmaknjeni v notranjost.
8. člen
Pri novogradnjah, nadzidavah, prizidavah in drugih posegih v prostor je treba zagotoviti
oblikovno homogenost in identiteto območja in se prilagoditi okoliškim objektom po:
•

zasnovi izrabe zemljišč,

•

odmikih od sosednjih objektov,

•

sestavi stavbnih mas,

•

višinskih gabaritih in gradbeni črti,

•

naklonu streh in smereh slemen,

•

razmerju in razporeditvi fasadnih elementov,

•

barvi in teksturi streh in fasad,

•

načinu ureditve odprtega prostora, načinu izvedbe pomožnih objektov, nadstreškov
in ograj.

Oblikovalski kontrasti pri novih posegih v prostor so izjemoma dopustni (kadar je namen
simbolno prikazati funkcionalno različnost novega objekta od programsko enotnega okolja pri
vzpostavitvi prostorske dominante itd.).
Umestnost oblikovalskih kontrastov se preveri ob izdelavi lokacijske dokumentacije.

Merila in pogoji za določanje gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč
9. člen
Pri določanju velikosti gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč je treba upoštevati:
•

omejitve rabe zemljišč (namembnost in velikost objekta na parceli, konfiguracijo
terena, poteke komunalnih vodov, odmike od prometnic in druge omejitve ),

•

urbanistične zahteve (dostope in dovoze, parkirna mesta, interventne poti,
funkcionalno zelenje),

•

sanitarno tehnične zahteve (osončenje, prezračevanje, hrup).

Merila in pogoji za prometno urejanje
10. člen
Prometnice z dokončnim potekom in z že izvedenimi ureditvami imajo določeno mejo
cestnega sveta, ki je obenem regulacijska linija.
11. člen
Pri izgradnji javnih prometnic je treba zagotoviti ustrezne dostope za invalide in kolesarje.
Dovozi in priključki na javno cestno mrežo morajo biti urejeni tako, da je zagotovljena
potrebna varnost v cestnem prometu.
Vsi objekti morajo imeti zagotovljen dovoz za motorna vozila in urgentni dovoz.
Slepo zaključene ulice morajo imeti obračališče.
12. člen
Pri novogradnjah ali spremembi namembnosti je treba zagotoviti zadostno število parkirnih
mest v skladu z veljavnimi normativi.

Merila in pogoji za komunalno in energetsko urejanje ter telekomunikacije
13. člen
Vse novogradnje morajo biti priključene na obstoječo komunalno in energetsko
infrastrukturo, upoštevati predpisane odmike od posameznih vodov in naprav in pogoje glede
priključevanja.
Poteki sekundarnega omrežja in priključnih vodov morajo biti medsebojno usklajeni.
Kanalizacija
Vse odpadne in padavinske vode iz prometnih površin morajo biti speljane v kanalizacijsko
omrežje mešanega sistema, v kanalski zbiralnik B2, ki se navezuje na kanalski zbiralnik A0.
Čiste padavinske vode iz streh, zelenic in peščenih površin morajo biti speljane v
ponikovalnice. Padavinske vode z utrjenih površin, kjer se odvija motorni promet, morajo biti
speljane preko lovilcev olj in maščob v kanalizacijsko omrežje.
Zaledne vode je potrebno odvajati v Dolgi potok ali njegove pritoke na tem območju, v
soglasju s pristojnimi strokovnimi službami.
Vodovod
Za novogradnje je potrebno dopolniti sekundarno vodovodno omrežje.

Elektrika
Ob izdelavi lokacijske dokumentacije je potrebno pridobiti smernice za elektrifikacijo in
določiti lokacije za posamezne TP.
Vročevod
Dopolnilno gradnjo je možno priključiti na obstoječe vročevodno omrežje (ogrevanje in
oskrba s toplo vodo).
PTT
Za načrtovane posege je treba dopolniti PTT omrežje.
Javna razsvetljava
Vse javne, prometne, parkirne površine in površine, namenjene pešcem, morajo biti
opremljene z javno razsvetljavo tako, da bo zagotovljena minimalna vrednost osvetljenosti.

Merila in pogoji za varovanje okolja
14. člen
Gradnja novih objektov, prizidave, nadzidave in spremembe namembnosti obstoječih
objektov so dovoljeni, če v prostoru ne povzročajo večjih motenj, kot so s predpisi dovoljene.
Pri vseh posegih je treba upoštevati normativne določbe glede zaščite okolja.
Pri ekološko zahtevnih posegih mora investitor pridobiti celostno oceno vplivov na okolje.
Rezultati ocene so podlaga za odločitev o konkretnem posegu v prostor.
Varstvo zraka
Pri obstoječi gradnji je treba meriti emisije posameznega vira onesnaženja, ugotavljati
stopnjo in mesto onesnaženosti zraka in izvesti sanacijo.
Pri lociranju novih programov oziroma dejavnosti, je treba preveriti možni vpliv na
onesnaženje zraka in določiti pogoje oziroma ukrepe.
Varstvo pred hrupom
Novogradnje in nove dejavnosti je treba locirati tako, da ravni hrupa ne presegajo zakonsko
določenih stopenj o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa.
Pri posameznih virih prekomernega hrupa je treba meriti nivo hrupa in izvesti ustrezno
sanacijo z aktivno ali pasivno zaščito, oziroma spremeniti namembnosti ali dejavnosti tako,
da dovoljene ravni hrupa niso presežene.
V 50m pasu ob Litijski, Kajuhovi in Hruševski cesti nivo hrupa ne sme presegati vrednosti IV.
stopnje, v ostalem delu območja obdelave pa III. stopnje hrupne obremenjenosti.
Varstvo voda

Območja urejanja MS6/1, MS6/2, MR6/1 in MR6/2 ležijo v 3. varstvenem pasu vodnih virov,
zato je pri posegih v prostor treba upoštevati določila o varstvu virov pitne vode v Ljubljani.
Za varstvo voda je potrebno sanirati vire onesnaženja.
Uporabniki prostora, ki spuščajo ali odvajajo odpadne vode so dolžni redno preiskovati
kvaliteto in količinske spremembe odpadnih vod.
Pri vseh posegih v prostor v območju kmetij je potrebno upoštevati navodila za gradnjo
gnojišč.
Tehnične odplake, ki vsebujejo mastne, vnetljive, strupene ali agresivne snovi, se morajo
pred iztokom v javno kanalizacijsko omrežje očistiti do take mere, kot zahteva odlok o
čiščenju odpadnih snovi.
Odstranjevanje odpadkov
Komunalne odpadke je treba zbirati v smetnjakih.
Odjemna oziroma zbirna mesta morajo biti praviloma na funkcionalnem zemljišču
povzročitelja komunalnih odpadkov (ali na javni površini), prometno dostopna, locirana v
objektu ali na utrjeni površini, zaščitena z nadstrešnico ter opremljena z vodo za občasno
čiščenje in odtokom z lovilcem olj.

Varstvo pred požarom
15. člen
Urgentne poti morajo biti speljane krožno in v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva
pred požarom.
Protipožarni hidranti morajo biti v ustrezni medsebojni razdalji, postavljeni ob zunanji strani
interventnih poti. Zagotovljena mora biti zadostna količina vode.

III. POSEBNA MERILA IN POGOJI

OBMOČJE UREJANJA MS6/1 Štepanjsko naselje
16. člen
Morfološka enota 1A/2
Dodatni možni posegi:
•

prizidava obstoječe trgovine

Etažnost:

•

prizidek k trgovini - enaka obstoječemu objektu

Morfološka enota 1B/1
Dodatni možni posegi:
•

gradnja stanovanjskega objekta (posebna stanovanja za ostarele invalide) ali gradnja
objekta družbenih dejavnosti ob Ulici Vide Janežič,

•

gradnja garažnih hiš.

Etažnost:
•

do P+1

Morfološka enota 3A/1
Dodatni možni posegi:
•

gradnja objektov z javnim programom

•

ureditev lokalov javnega programa (razen gostinstva) v obstoječem podhodu pod
Litijsko cesto

Etažnost:
•

P+2 (kot objekt Sob Krško)

Oblikovanje:
•

objekti morajo biti orientirani z glavnim vhodom in glavno fasado na Litijsko cesto

•

lokali z javnim programom v podhodu pod Litijsko cesto morajo imeti enotno globino
2,5 m, tako da ostane širina prehoda za pešce v podhodu 5,5 m; fasada vzdolž
podhoda mora biti neprekinjena in enotno oblikovana

Parkiranje:
•

parkiranje je potrebno reševati v prostoru med Litijsko cesto in gradbeno linijo ter v
suterenu pod objektom

Morfološka enota 8/1
Dodatni možni posegi:
•

gradnja odprtih športnih igrišč

•

gradnja sanitarno-garderobnega objekta

Etažnost:

•

pritličje

Oblikovanje ograj:
•

dovoljene so le žične ograje

Morfološka enota 8/2
Dodatni možni posegi:
•

urejanje otroških igrišč

Morfološka enota 9/1
Dodatni možni posegi:
•

ureditev peš poti, ureditev kolesarske steze, postavitev klopi, postavitev košev za
odpadke in postavitev javne razsvetljave kot nadaljevanje obvodne ureditve, gradnja
brvi preko vodotoka

Oblikovanje:
•

peš pot in kolesarska steza naj bosta ločeni z živo mejo višine do 1 m

•

ureditev peš poti naj bo bližje vodi kot kolesarska pot

Posebne omejitve:
•

ohraniti je potrebno avtohtono obrežno vegetacijo

•

za posege v obrežju Ljubljanice je potrebno pridobiti soglasje upravnega organa,
pristojnega za vodno gospodarstvo ter varovanje naravne in kulturne dediščine.

OBMOČJE UREJANJA MS6/2 Štepanja vas
17. člen
Morfološki enoti 2A/1, 2A/2
Dodatni možni posegi:
•

dopolnilna gradnja, dozidave, nadzidave in urejanje podstreh,

•

spremembe namembnosti v stanovanja, poslovno in storitveno dejavnost ter
dejavnost društev,

•

gradnja pomožnih objektov, pri čemer skupna površina vseh obstoječih in
predvidenih pomožnih objektov ne sme presegati 18 m2

Etažnost:

•

do P+1+M

•

do P+M pod simetrično dvokapno streho v območju historične gradnje Štepanje vasi

Oblikovanje:
•

naklon strehe mora biti od 30 do 42 stopinj

Parkiranje:
•

zagotovljeno mora biti na funkcionalnem zemljišču objekta

Izraba:
•

pozidanost parcele je lahko maksimalno 40 %

Posebne omejitve:
•
•

pri posegih ob obeh straneh Štepanjske ceste je treba ohraniti značilno parcelacijo in
gradbeno linijo historičnih objektov,
za posege na objektih historične gradnje in za novogradnje v starem jedru Štepanje
vasi je treba pridobiti strokovno mnenje upravnega organa, pristojnega za varovanje
naravne in kulturne dediščine.

Morfološka enota 4A/1
Dodatni možni posegi:
•

prenova samskih domov v stanovanjske objekte,

•

sprememba namembnosti pritličij obstoječih objektov za storitvene in poslovne
dejavnosti ter dejavnosti društev,

•

gradnja garažne hiše.

Etažnost:
•

do P+2

Posebni pogoji:
•

povprečna velikost stanovanj v prenovljenih samskih domovih ne sme biti manjša od
60 m2 netto

Morfološka enota 4A/2
Dodatni možni posegi:
•

dopolnilna gradnja, nadzidave in dozidave stanovanjskih, obrtnih, storitvenih ter
trgovskih objektov

Etažnost:

•

do P+2

Izraba:
•

pozidanost parcele je lahko maksimalno 40 %

Oblikovanje:
•

naklon strehe mora biti 30 do 42 stopinj. Izjemoma, v soglasju z oddelkom Mestne
uprave, pristojnim za urbanizem, je lahko streha ravna;

•

za oblikovanje objektov neposredno ob Litijski cesti je treba pridobiti tri variantne
rešitve fasad objektov. Izbor rešitve opravi pristojna strokovna služba za urbanizem.

Promet:
•

dovozi do objektov morajo biti urejeni s Steletove ulice

Morfološka enota 9/1
Dodatni možni posegi:
•

ureditev peš poti, ureditev kolesarske steze, postavitev klopi, postavitev košev za
odpadke in postavitev javne razsvetljave kot nadaljevanje obvodne ureditve, gradnja
brvi preko vodotoka

Oblikovanje:
•

peš pot in kolesarska steza naj bosta ločeni z živo mejo višine do 1 m

•

ureditev peš poti naj bo bližje vodi kot kolesarska pot

Posebne omejitve:
•

ohraniti je potrebno avtohtono obrežno vegetacijo

•

za posege v obrežju Ljubljanice je potrebno pridobiti soglasje upravnega organa,
pristojnega za vodno gospodarstvo ter varovanje naravne in kulturne dediščine.

OBMOČJE UREJANJA MS6/3 Zgornja Hrušica - GLEJ OPOMBO NA ZAČETKU
ODLOKA
18. člen
Morfološka enota 2A/1
Dodatni možni posegi:
•

dopolnilna gradnja, dozidave, nadzidave in urejanje podstreh,

•

spremembe namembnosti v stanovanja, poslovno ali storitveno dejavnost ter
dejavnost društev,

•

gradnja pomožnih objektov na funkcionalnih zemljiščih stanovanjskih objektov, pri
čemer skupna površina obstoječih in predvidenih ne sme presegati 18 m2

Etažnost:
•

do P+1+M

Oblikovanje:
•

naklon strehe mora biti od 30 do 42 stopinj

Parkiranje:
•

zagotovljeno mora biti na funkcionalnem zemljišču objekta

Izraba:
•

pozidanost parcele je lahko maksimalno 40 %

Morfološka enota 2B/2
Dodatni možni posegi:
•

gradnja prostostoječih stanovanjskih hiš

•

gradnja vrstnih hiš

•

gradnja atrijskih hiš

•

gradnja skupinskih garaž

Pred izdelavo lokacijske dokumentacije za gradnjo posamičnega objekta je treba izdelati
načrt parcelacije. Ta mora zagotavljati dostopnost do vseh novonastalih gradbenih parcel.
Oblikovanje:
•

oblikovanje objektov mora biti enotno

•

naklon strešin mora biti od 30 do 42 stopinj

Etažnost:
•

P+1 ali P+M

Izraba
•

pozidanost parcele pri atrijskih hišah in vrstnih hišah je lahko največ 55%, pri ostalih
do 40%

Promet:
Za posege v območju je treba zagotoviti nove dovozne ceste.
Parkiranje in garažiranje mora biti urejeno na lastni parceli, oziroma funkcionalnem zemljišču
objekta ali s skupnimi parkirišči oziroma garažami. Postavitev posameznih prostostoječih
garaž ni dovoljena.
Morfološka enota 3A/1
Dodatni možni posegi:
•

gradnja objektov z javnim programom - poslovna, trgovsko-storitvena dejavnost

•

gradnja podzemnih parkirišč in garaž

•

ureditev javnega programa, razen gostinstva, v obstoječem podhodu pod Litijsko
cesto

Etažnost:
•

do P+2

Oblikovanje:
•

glavni vhodi in glavna fasada morajo biti orientirani na Litijsko cesto

•

lokali z javnim programom v podhodu pod Litijsko cesto naj imajo enotno globino 2,5
m, tako da ostane širina prehoda za pešce v podhodu 5,5 m,

•

fasada vzdolž strani podhoda mora biti neprekinjena in enotno oblikovana.

Posebne omejitve
•

pri načrtovanju parkirne garažne hiše med Litijsko in Hruševsko cesto je potrebno
upoštevati primanjkljaj parkirnih mest v območju

OBMOČJE UREJANJA MR6/1 Štepanja vas
19. člen
Morfološka enota 8/1
Dodatni možni posegi:
•
•
•

gradnja cerkve,
ureditev parka,
ureditev otroškega igrišča ob zahodnem robu.

Oblikovanje:

•

ureditev naj upošteva obstoječe hojnice prebivalcev,

•

pri zasaditvah naj se uporabljajo avtohtone nizke vrste drevja, predvsem listavci,

•

prevladuje naj nizko rastje.

Posebne omejitve:
•

ureditev in zasaditev mora upoštevati varovanje pogledov na spomeniško varovani
kompleks obstoječe cerkve,

•

mikrolokacija in arhitektonska rešitev nove cerkve se morata pridobiti z razpisom
urbanistično-arhitektonskega natečaja.

Morfološka enota 9/1
Dodatni možni posegi:
•

ureditev peš poti, ureditev kolesarske steze, postavitev klopi, postavitev košev za
odpadke in postavitev javne razsvetljave kot nadaljevanje obvodne ureditve, gradnja
brvi preko vodotoka

Oblikovanje:
•

peš pot in kolesarska steza naj bosta ločeni z živo mejo višine do 1 m

•

ureditev peš poti naj bo bližje vodi kot kolesarska pot

Posebne omejitve:
•

ohraniti je potrebno avtohtono obrežno vegetacijo

•

za posege v obrežju Ljubljanice je potrebno pridobiti soglasje upravnega organa,
pristojnega za vodno gospodarstvo ter varovanje naravne in kulturne dediščine.

Morfološka enota 9/2
Dodatni možni posegi:
•

dovoljeni so vsi posegi vezani na osnovno namembnost območja

•

vsi posegi na cerkvi in ostalih varovanih objektih naravne in kulturne dediščine
morajo biti izvedeni na osnovi smernic in v soglasju pristojnih strokovnih služb za
varovanje naravne in kulturne dediščine

Morfološka enota 9/3
Dodatni možni posegi:
•

gradnja parkirišč,

•

parkovne ureditve,

•

gradnja cerkve pod pogoji, ki veljajo za gradnjo cerkve v morfološki enoti z oznako
8/1.

OBMOČJE UREJANJA MR6/2 Hrušica
20. člen
Morfološka enota 2A/1
Dodatni možni posegi:
•

dopolnilna gradnja, dozidave, nadzidave in urejanje podstreh,

•

spremembe namembnosti v stanovanja, v poslovno in storitveno dejavnost ter
dejavnost društev,

•

gradnja pomožnih objektov, pri čemer skupna površina obstoječih in predvidenih ne
sme presegati 18 m2

Etažnost:
•

do P+1+M

Oblikovanje:
•

naklon strehe mora biti od 30 do 42 stopinj

Parkiranje:
•

zagotovljeno mora biti na funkcionalnem zemljišču objekta

Izraba:
•

pozidanost parcele je lahko maksimalno 40 %

Morfološka enota 8/1
Dodatni možni posegi:
•

gradnja odprtih športnih igrišč

Oblikovanje:
•

ograje okrog igrišč so lahko le žične

Morfološka enota 8/2
Dodatni možni posegi:
•

gradnja športnih dvoran

•
•
•
•

gradnja pokritih športnih igrišč
gradnja odprtih športnih igrišč
gradnja garderob in sanitarij
gradnja poslovno-trgovskega dela v sklopu športne dvorane

Promet:
•

Dovozi do igrišč in dvoran so lahko s Pesarske ulice ali iz ceste Pot na Breje

Posebne omejitve:
•

za poslovno trgovski del se lahko nameni le del prostora ob Litijski cesti, v okviru
gradbenih mej začrtanih za športno dvorano

•

postavitev montažnih objektov ni dovoljena

Morfološka enota 9/1
Dodatni možni posegi:
•

ureditev peš poti, ureditev kolesarske steze, postavitev klopi, postavitev košev za
odpadke in postavitev javne razsvetljave kot nadaljevanje obvodne ureditve, gradnja
brvi preko vodotoka

Oblikovanje:
•

peš pot in kolesarska steza naj bosta ločeni z živo mejo višine do 1 m

•

ureditev peš poti naj bo bližje vodi kot kolesarska pot

Posebne omejitve:
•

ohraniti je potrebno avtohtono obrežno vegetacijo

•

za posege v obrežju Ljubljanice je potrebno pridobiti soglasje upravnega organa,
pristojnega za vodno gospodarstvo ter varovanje naravne in kulturne dediščine.

IV. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
•

odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje zazidalnega otoka MS3/2 in MS
112/1 - Štepanjsko naselje, Uradni list SRS, št. 12/1973 - št. odloka: 209;

•

odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za
območje zazidalnega otoka MS3/2 in MS 112/1 Štepanjsko naselje, Uradni list SRS,
št. 17/1977. - št.odloka: 1126;

•

odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za
območje zazidalnega otoka MS3/2 in MS 112/1 - Štepanjsko naselje, Uradni list SRS,
št.30/1978. - št.odloka: 1767;

•

odlok o sprejetju programskega in tehničnega dela zazidalnega načrta za del
zazidalnega otoka MS 112/1 - Štepanjsko naselje, Uradni list SRS, 21/1982, št.
odloka 1086.
22. člen

V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M 6 Štepanjsko naselje Hrušica - Bizovik (Uradni list SRS, št. 3/1988 in Uradni list RS, št. 56/92), se črta:
•

1. alinea 2. člena,

•

2. alinea 2. člena,

•

9. alinea 2. člena,

•

10. alinea 2. člena,

•

28. člen,

•

29. člen,

•

36. člen,

•

37. člen.
23. člen

Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
•

Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Zavodu za prostorsko in urbanistično
načrtovanje,

•

Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Moste-Polje,

•

Krajevni skupnosti, za katero veljajo določbe tega odloka.
24. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri
Ministrstvu za okolje in prostor.
25. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

