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Mestna občina Ljubljana  

Mestni svet 

Mestni trg 1 

1000 Ljubljana 

 

Zadeva: Amandma k »Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega 

načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del « 

 

 

K Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Mestne občine 

Ljubljana – izvedbeni del, uvrščen na dnevni red 34. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, 

sklicane za dne 28.5.2018 vlagam amandma:   

 

AMANDMA 

V OPPN 158: SEVERNA TANGENTA, EUP: ŠE – 713, RABA, USMERITEV ZA EUP, 

PROMETNA INFRASTRUKTURA  se za besedo treba izbriše: »štiripasovno« in jo nadomesti z 

besedami: »dvopasovno cesto z odstavnima pasovoma«.  

 

Nov stavek s predlagano spremembo se glasi: » Urediti je treba dvopasovno cesto z odstavnima 

pasovoma, z zelenicami, kolesarskimi stezami in hodniki za pešce. «  

 

OBRAZLOŽITEV 

Severna tangenta in znotraj nje tudi Nemška cesta se naj usposobi za pretočnost lokalnega prometa. 

Zato zadostuje dvopasovna cesta z odstavnim pasom. Štiripasovna cesta bi postala nadomestna cesta 

severni obvoznici za vsa vozila. To pa ni namen, ker cesta med Ježico in Šentvidom poteka po 

vodovarstvenem območju vodonosnika Ljubljanskega polja in bi bila štiripasovna cesta s povečanim 

osebnim in tovornim prometom prevelika obremenitev za VVO območje, ki je najpomembnejši vir 

pitne vode za Ljubljano. 

 

Takšnemu predlogu pritrjuje tudi Predlog sprememb in dopolnitev Odloka OPN MOL – SD   
3.3. Okoljski vidiki trajnostnega prostorskega razvoja,  

(A) OKOLJSKI POTENCIALI IN OMEJITVE, (6) “Glavni vodni vir za oskrbo MOL s pitno 

vodo in uporabo v gospodarstvu so podzemne vode Ljubljanskega polja (ID VVO 4488) in”  

(B) CILJI  

3. ohranjati dobro stanje in preprečevati slabšanje stanja površinskih in podzemnih voda:  

– varovati vodonosnik Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja s celovitim reševanjem 

problematike odvajanja in čiščenja odpadnih voda,  

 

S tem pojasnilom je amandma pojasnjen in predlagamo MS MOL, da ga v korist urejanja cestnega 

prometa in učinkovitega varovanja vodonosnika na VVO Ljubljanskega polja med Brodom in 

mostom čez Savo na Ježici sprejme. 

 

                                                                              Mirko Brnič Jager 

                                                                              svetnik MS MOL 


