Izdelovalec:

Ljubljanski urbanistični zavod, d.d.
Verovškova ulica 64, Ljubljana

Št. projekta:

8368

ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE
ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA JA-250

Ljubljana, oktober 2018

Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova 64, p.p. 2591, 1109 Ljubljana, Slovenija
telefon + 386 (0)1 360 24 00, fax + 386 (0)1 360 24 01

PODATKI O NALOGI
Naloga:

ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE
ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA JA-250

Naročnik:

IKEA Slovenija, trgovina na drobno, d.o.o.
Šlandrova ulica 8b
1231 Ljubljana - Črnuče

Pooblaščeni predstavnik naročnika:

Vladislav Necić

Pripravljavec prostorskega akta:

Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava
Oddelek za urejanje prostora
Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana

Pooblaščeni predstavnik pripravljavca:

Izdelovalec prostorskega akta:

LUZ d.d.
Verovškova 64, Ljubljana
Žig:
Podpis:

Pooblaščeni predstavnik izdelovalca:

Janja Solomun, univ. dipl. inž. arh.

ZAPS ident. št. izdelovalca:

1520 A
Žig:
Podpis:

2
ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE ZA DEL EUP JA-250, LUZ d.d.

Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova 64, p.p. 2591, 1109 Ljubljana, Slovenija
telefon + 386 (0)1 360 24 00, fax + 386 (0)1 360 24 01

IZDELOVALCI NALOGE
Odgovorni vodja projekta:
Janja SOLOMUN, univ. dipl. inž. arh.
Urbanizem:
Janja SOLOMUN, univ. dipl. inž. arh.
dr. Bernarda BEVC ŠEKORANJA, univ. dipl. inž. arh.
Promet:
Klemen MILOVANOVIČ, univ. dipl. inž. grad.
Rok VODOPIVEC, dipl. inž. grad.
Komunala:
Marko FATUR, univ. dipl. inž. grad.
mag. Shuchita Špela LOŽAR, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

3
ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE ZA DEL EUP JA-250, LUZ d.d.

KAZALO VSEBINE
I.

TEKSTUALNI DEL

1

UVOD ......................................................................................................................... 8

1.1
1.2
1.2.1
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4

Namen in cilj lokacijske preveritve ................................................................................................................ 8
Območje obdelave .................................................................................................................................... 10
Seznam zemljišč, na katere se lokacijska preveritev nanaša ......................................................................... 12
Opis obstoječega stanja ............................................................................................................................. 12
Kvalitetni pogledi in analiza lege območja .................................................................................................. 12
Lastništvo zemljišč ..................................................................................................................................... 17
Sosednja zemljišča ..................................................................................................................................... 18
Varovana območja in omejitve ................................................................................................................... 20

2

PRAVNI TEMELJ ....................................................................................................... 31

2.1

2.3
2.4

Pregled in ocena določil veljavne prostorske dokumentacije; Občinski prostorski načrt MOL (Ur.l. RS, št. 78/10
in spremembe); Izvleček iz OPN MOL strateški del ...................................................................................... 32
Pregled in ocena določil veljavne prostorske dokumentacije; Občinski prostorski načrt MOL (Ur.l. RS, št. 78/10
in spremembe); Izvleček iz OPN MOL izvedbeni del .................................................................................... 36
Splošni in podrobni prostorski izvedbeni pogoji .......................................................................................... 36
Podrobni prostorski izvedbeni pogoji ......................................................................................................... 52

3

PREDSTAVITEV IDEJNE REŠITVE IN STROKOVNIH PODLAG................................... 54

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Predstavitev idejne rešitve zasnova objekta IKEA ........................................................................................ 54
Ekspertno mnenje ..................................................................................................................................... 62
Prometna študija ....................................................................................................................................... 63
Ekspertno mnenje s področja vplivov na okolje .......................................................................................... 67
Mnenje s področja okoljske, energetske in elektronske komunikacijske gospodarske javne infrastrukture ... 68
Primerjava prometnega funkcioniranja območja po OPN in po začasni ureditvi ........................................... 69

4

INDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV ............ 77

4.1
4.2

Odstopanja od določb veljavnega prostorskega akta .................................................................................. 77
Utemeljitev objektivnih okoliščin, zaradi katerih investicijska namera ne zadosti prostorskim izvedbenim
pogojem veljavnega prostorskega akta ...................................................................................................... 80

5

UTEMELJITEV PREDLOGA ZA IZVEDBO POSTOPKA LOKACIJSKE PREVERITVE ..... 82

5.1
5.2
5.3
5.4

Javni interes in cilji prostorskega razvoja občine ......................................................................................... 82
Gradbeni namen prostorskega izvedbenega akta ....................................................................................... 83
Vplivi nameravane gradnje ........................................................................................................................ 83
Pravni režimi in sprejeti državni prostorski izvedbeni pogoji ........................................................................ 84

6

PRILOGE ................................................................................................................... 87

6.1

IDEJNA REŠITEV IN STROKOVNE PODLAGE ................................................................................................ 87

2.2

4
ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE ZA DEL EUP JA-250, LUZ d.d.

KAZALO SLIK
Slika 1:
Slika 2:
Slika 3:
Slika 4:

Širše območje obdelave (modro); Vir: Atlas okolja ...................................................................................... 10
Prikaz območja lokacijske preveritve na DOF (modro); Vir: Atlas okolja ....................................................... 11
Prikaz lokacij fotografij obravnavanega območja in bližnje okolice .............................................................. 12
Lastništvo IKEA z območjem lokacijske preveritve (v črni barvi), Vir: Trgovski objekt IKEA – IKEA Stor, Elea IC
d.o.o., št.proj. 160036-I, september 2018 ................................................................................................. 17
Slika 5: Zbirni prikaz varovanih območij in omejitev (varstvo kulturne dediščine, varovana območja narave, gozdovi,
vodovarstvena območja, varstvo pred poplavami, plazljiva in erozijsko nevarna območja, potresno nevarna
območja, območja varstva pred hrupom in možne prekomerne obremenitve s hrupom, obramba in varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, priletno-vzletni koridor helikopterja, prostorski ukrepi) s prikazom
območja lokacijske preveritve (v črni barvi); Vir: Urbinfo ............................................................................. 20
Slika 6: Prikaz območja lokacijske preveritve (v črni barvi) in zbirni prikaz varovanih območij in omejitev (varstvo
kulturne dediščine, varovana območja narave, gozdovi, varstvo pred poplavami, plazljiva in erozijsko nevarna
območja); Vir: Urbinfo ............................................................................................................................... 21
Slika 7: Prikaz območja lokacijske preveritve (v črni barvi) in vodovarstvenih območij; Vir: Urbinfo ........................... 22
Slika 8: Prikaz območja lokacijske preveritve (v črni barvi) in potresno nevarnih območij; Vir: Urbinfo ...................... 26
Slika 9: Prikaz območja lokacijske preveritve (v črni barvi) in območij varstva pred hrupom in območij možne
prekomerne obremenitve s hrupom; Vir: Urbinfo ....................................................................................... 27
Slika 10: Prikaz območja lokacijske preveritve (v črni barvi) in območij za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami in območij intervencijskega pokrivanja javne gasilske službe MOL; Vir: Urbinfo........................... 28
Slika 11: Prikaz območja lokacijske preveritve (v črni barvi) in priletno-vzletnih koridorjev helikopterja; Vir: Urbinfo ... 29
Slika 12: Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč – karta 03 (veljavni OPN MOL SD); Vir: LUZ ........................ 32
Slika 13: Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo – karta 04 (veljavni OPN MOL SD); Vir: LUZ...................... 33
Slika 14: Cestno omrežje – karta 08 (veljavni OPN MOL SD); Vir: LUZ........................................................................ 34
Slika 15: Javni potniški promet – karta 10 (veljavni OPN MOL SD); Vir: LUZ ............................................................... 35
Slika 16: Kolesarski promet – karta 11 (veljavni OPN MOL SD); Vir: LUZ .................................................................... 35
Slika 17: Območje lokacijske preveritve kot del EUP JA-250 (veljavni OPN MOL ID, prikaz namenske rabe prostora in
cestnega omrežja); Vir: Urbinfo ................................................................................................................. 38
Slika 18: Prikaz območja lokacijske preveritve (v črni barvi) in prostorski izvedbeni pogoji: regulacijski elementi, javne
površine in oglaševanje (veljavni OPN MOL ID); Vir: Urbinfo........................................................................ 42
Slika 19: Prikaz območja lokacijske preveritve (v črni barvi) in Prometna infrastruktura, cestno omrežje (veljavni OPN
MOL ID); Vir: Urbinfo................................................................................................................................. 44
Slika 20: Prikaz območja lokacijske preveritve (v črni barvi) in Mestni javni, vodni in zračni promet v OPN MOL ID
(veljavni OPN MOL ID); Vir: Urbinfo ............................................................................................................ 45
Slika 21: Shema dnevnih linij mestnega javnega linijskega prometa in integriranih potniških linij; .............................. 46
Slika 22: Shema dnevnih linij mestnega javnega linijskega prometa in integriranih potniških linij; Vir: Prominfo ......... 47
Slika 23: Prikaz območja lokacijske preveritve (v črni barvi) in kolesarskega omrežja v OPN MOL ID (veljavni OPN MOL
ID); Vir: Urbinfo ......................................................................................................................................... 48
Slika 24: Prikaz območja lokacijske preveritve (v črni barvi) in poteka vodov in objektov vodovodnega omrežja (veljavni
OPN MOL ID); Vir: Urbinfo ......................................................................................................................... 50
Slika 25: Prikaz območja lokacijske preveritve (v črni barvi) in poteka vodov in objektov za odvajanje in čiščenje
odpadne vode (veljavni OPN MOL ID); Vir: Urbinfo ..................................................................................... 51
Slika 26: PGD trgovskega objekta IKEA; Vir: Elea IC d.o.o., št.proj. 160036-I, november 2017 .................................. 54
Slika 27: PGD trgovskega objekta IKEA, prikaz priključkov komunalne infrastrukture; Vir: Elea IC d.o.o. .................... 55
Slika 28: PGD trgovskega objekta IKEA, prikaz glavne (južne) fasade; Vir: Elea IC d.o.o. ............................................ 56
Slika 29: Javni promet v Ljubljani, na širšem območju lokacijske preveritve; Vir: Prominfo ......................................... 58
Slika 30: Kolesarski promet z lokacijami Bicike(LJ) na širšem območju lokacijske preveritve; Vir: Prominfo .................. 59
Slika 31: Kolesarski promet z lokacijami kolesarskih stojal na širšem območju lokacijske preveritve; Vir: Prominfo ..... 60
Slika 32: Peš promet – načrtovane nove ureditve na širšem območju lokacijske preveritve; Vir: Prominfo ................... 61
Slika 33: Parkirišča in polnilnice za električna vozila na širšem območju lokacijske preveritve; Vir: Prominfo ............... 62
Slika 34: Prometna študija: primerjava obiskov trgovin IKEA v bližnjih državah; Vir: PNZ d.o.o. .................................. 64
Slika 35: Prometna študija: preveritev prometnih razmer na območju trgovskega objekta IKEA (leva slika: začasna
ureditev; desna slika: končna ureditev po OPN); Vir: PNZ d.o.o. .................................................................. 65
Slika 36: Prometna študija: razlike v prometnih obremenitvah (obremenitve pri začasni ureditvi minus obremenitve s
končno ureditvijo po OPN; vozil/uro); Vir: PNZ d.o.o. (zelena barva: manj vozil, rdeča barva: več vozil) ........ 66
Slika 37: Prometna študija: spremembe potovalnih časov na izbranih povezavah; Vir: PNZ d.o.o. .............................. 67
Slika 38: Prikaz prometnega funkcioniranja območja lokacijske preveritve po OPN MOL ID (s polno črto prikazane
možnosti uvozov v območje; s črtkano črto prikazane možnosti izvozov iz območja) .................................. 69
Slika 39: Prikaz prometnega funkcioniranja območja lokacijske preveritve po začasni prometni ureditvi (s polno črto
prikazane možnosti uvozov v območje; s črtkano črto prikazane možnosti izvozov iz območja) ................... 71
Slika 40: Prikaz funkcioniranja območja lokacijske preveritve po začasni prometni ureditvi (z vidika obiskovalcev z
osebnimi vozili) ......................................................................................................................................... 72
Slika 41: Prikaz funkcioniranja območja lokacijske preveritve po začasni prometni ureditvi (z vidika pešcev) .............. 73
Slika 42: Prikaz funkcioniranja območja lokacijske preveritve po začasni prometni ureditvi (z vidika kolesarjev) .......... 74
Slika 43: Prikaz funkcioniranja območja lokacijske preveritve po začasni prometni ureditvi (z vidika dostave s tovornimi
vozili) ........................................................................................................................................................ 75

5
ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE ZA DEL EUP JA-250, LUZ d.d.

Slika 44: Prikaz funkcioniranja območja lokacijske preveritve po začasni prometni ureditvi (z vidika zaposlenih v
trgovskem objektu IKEA) ........................................................................................................................... 76

6
ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE ZA DEL EUP JA-250, LUZ d.d.

.I. TEKSTUALNI DEL

7
ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE ZA DEL EUP JA-250, LUZ d.d.

1

UVOD

1.1

Namen in cilj lokacijske preveritve

Naročnik, IKEA Slovenija, d.o.o., Šlandrova ulica 8b, 1231 Ljubljana – Črnuče (»IKEA«), načrtuje
gradnjo trgovskega objekta IKEA s pripadajočimi ureditvami. Območje obravnave leži v
vzhodnem delu Ljubljane, v območju nakupovalnega centra BTC City Ljubljana, ob Šmartinski
cesti. Območje se na severnem delu navezuje na Ulico Ambrožiča Novljana in Šmartinsko cesto,
na vzhodnem delu meji na Kristalno palačo, na zahodnem delu na stanovanjsko sosesko ob
Cilenškovi ulici, na jugu pa na novo načrtovano povezovalno cesto – podaljšek Kavčičeve ulice –
Kajuhova ulica.
Na območju obravnave je v veljavi Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana; Odlok o
občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10,
10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 12/18 - DPN in
42/18) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni
list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11 - ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr.,
72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 95/15, 38/16 avtentična razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN in 42/18).
Skladno z določili Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (v
nadaljevanju OPN MOL ID) je območje obravnave opredeljeno kot del enote urejanja prostora (v
nadaljevanju EUP) JA-250. OPN MOL ID za trgovski objekt IKEA predpisuje tudi podrobne prostorske
izvedbene pogoje, ki so vezani na ureditev dostopov in predstavljajo pogoj za pridobitev
uporabnega dovoljenja. Pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja je tudi priključevanje objekta na
novo povezovalno cesto med Ameriško ulico in Kajuhovo ulico.
Predmet lokacijske preveritve je dopustitev individualnega odstopanja pri izvedbi
investicije izgradnje trgovskega objekta IKEA na način, da se ukine urbanistični pogoj, ki
je vezan na pridobitev uporabnega dovoljenja za trgovski objekt v delu EUP JA-250, ki
se glasi: »Do pridobitve uporabnega dovoljenja za trgovski objekt je treba urediti
dostope, cesto med Kajuhovo ulico in Ameriško ulico z vsemi križišči na tej cesti, vključno
s križiščema na Kajuhovi ulici in Ameriški ulici.«.
Predlagano odstopanje od izvedbenih pogojev v prostoru ne spreminja načina
priključevanja trgovskega objekta IKEA na javno cestno infrastrukturo, omogoča pa
izgradnjo in odprtje trgovskega objekta IKEA. Predlagano odstopanje ne spreminja
nobenih pogojev v EUP JA-853 in ne ukinja izgradnje nove povezovalne ceste med
Kajuhovo ulico in Ameriško ulico z vsemi križišči. Novo povezovalno cesto med Kajuhovo
ulico in Ameriško ulico je mogoče izgraditi postopoma kot gradnjo linijskega gradbeno
inženirskega objekta skladno s 44. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17
s spremembami, v nadaljevanju Gradbeni zakon). Skladno s prostorsko izvedbenimi
pogoji OPN MOL ID so dostopi do trgovskega objekta IKEA urejeni: (1) preko Ulice
Ambrožiča Novljana, (2) po načrtovani cesti ob severnem robu EUP JA-250 med Ameriško
ulico in Cilenškovo ulico (do izgradnje načrtovane ceste se lahko uporablja obstoječa
cesta na zemljiščih s parc. št. 186/28, 186/30, 187/29, 187/39 in 187/41, vse k. o. Moste, ki
mora biti do izvedbe načrtovane ceste v javni rabi), (3) z novo predvideno cestno
povezavo med Kajuhovo ulico in Ameriško ulico, ki se priključuje na Ameriško, ki se
8
ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE ZA DEL EUP JA-250, LUZ d.d.

priključuje na Ameriško in Italijansko ulico znotraj območja BTC. Dostopi do objekta za
dostavo se uredijo s severne strani preko Ulice Ambrožiča Novljana.
Skladno s prostorsko izvedbenimi pogoji je ureditev dostave za trgovski objekt IKEA
predvidena iz severne strani, po Ulici Ambrožiča Novljana; priključevanje trgovskega
objekta pa je predvideno na južni strani, preko nove južne povezovalne ceste, ki se na
obstoječe javno cestno omrežje priključuje v rekonstruiranem krožnem križišču Ameriške,
Argentinske in Italijanske ulice v območju BTC. Predvidena ureditev predstavlja začasno
stanje v prostoru do navezave nove južne povezovalne ceste na Kajuhovo ulico in ne
spreminja prostorskih izvedbenih pogojev ter ne vpliva na izvedbo končnih ureditev v
enoti urejanja prostora JA-853 z namensko rabo PC- površine pomembnejših cest, niti ne
spreminja prostorskih izvedbenih pogojev v sosednjih enotah urejanja prostora.
Elaborat lokacijske preveritve je izdelan na podlagi idejne rešitve in projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja za gradnjo trgovskega objekta IKEA, ki ga je izdelalo podjetje ELEA iC
projektiranje in svetovanje d.o.o., analize stanja v prostoru, analize določil Občinskega prostorskega
načrta Mestne občine Ljubljana, predhodno izdelanih strokovnih gradiv in študij s področja prometa
in okolja.
Poleg projektne dokumentacije so bila za namen lokacijske preveritve izdelana naslednja strokovna
gradiva:
- Influence of connection of IKEA Ljubljana store to Kajuhova street, PNZ svetovanje
projektiranje d. o. o., št. proj. 16_555/1, november 2017,
- Verification of connection of IKEA store to planned road network, PNZ svetovanje
projektiranje d.o.o., št. proj.18_750, september 2018,
- Mnenje glede možnih vplivov spremembe posega na okolje - trgovski objekt IKEA, glede
na elaborat lokacijske preveritve za del enote urejanja prostora JA-250– E-NET OKOLJE,
okoljevarstvene storitve d.o.o., september 2018.
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1.2

Območje obdelave

Območje obdelave predstavljajo zemljišča v lasti IKEA, na katerih bo zgrajen trgovski objekt IKEA,
in ki predstavljajo del EUP JA-250 OPN MOL ID ter ležijo v vzhodnem delu Ljubljane, v območju
nakupovalnega centra BTC City Ljubljana, ob Šmartinski cesti. Območje se na severnem delu
navezuje na Ulico Ambrožiča Novljana in Šmartinsko cesto, na vzhodnem delu meji na Kristalno
palačo, na zahodnem delu na stanovanjsko sosesko ob Cilenškovi ulici, na jugu pa na novo
načrtovano povezovalno cesto – podaljšek Kavčičeve ulice – Kajuhova ulica.

Slika 1: Širše območje obdelave (modro); Vir: Atlas okolja
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Slika 2: Prikaz območja lokacijske preveritve na DOF (modro); Vir: Atlas okolja
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1.2.1

Seznam zemljišč, na katere se lokacijska preveritev nanaša

Območje obravnave obsega zemljišča s parc. št. 187/3, 187/4, 187/7, 187/8, 187/9, 187/12,
187/13, 187/20, 187/22, 187/23, 187/24, 187/25, 187/44, 187/45, 187/46 (del), 187/47, 188/7
(del), 261/5, 261/6, 261/8 (del), 261/9, 319/1 (del), 338/2, 338/3, 338/14 (del), 338/15, 342/17,
345/30, 345/33, vse k. o. 1730 Moste.
1.3

Opis obstoječega stanja

Območje obravnave predstavljajo nezazidana zemljišča v lasti IKEA, ki mejijo na severu na krožišče
v podaljšku Ulice Ambrožiča Novljana ter trgovske in poslovne objekte ob Šmartinski cesti, na
vzhodnem delu na Kristalno palačo in parkirna mesta ob Ameriški ulici, na zahodnem delu na
stanovanjsko sosesko ob Cilenškovi ulici, na jugu na poslovno skladiščne objekte ter proste
površine. Na območju načrtovanega trgovskega objekta so že odstranjeni vsi nekdanji poslovno
skladiščni objekti, razen manjšega objekta na skrajnem severnem delu, ki je namenjen začasni
ureditvi poslovnih prostorov družbe IKEA.
1.3.1

Kvalitetni pogledi in analiza lege območja

Slika 3: Prikaz lokacij fotografij obravnavanega območja in bližnje okolice
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1: Križišče Šmartinske ceste in Ulice Ambrožiča Novljana

2: Ulica Ambrožiča Novljana, pogled proti trgovsko-poslovnemu objektu in trgovskemu objektu Mercator (v ozadju)

3: Pogled proti zahodu, proti obravnavanemu območju (v ozadju stanovanjski objekti na Cilenškovi ulici, krožišče in
trgovski objekt Mercator)

4: Pogled proti jugu, proti obravnavanemu območju (v ozadju stanovanjski objekti na Cilenškovi ulici in Kristalna
palača)
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5: Pogled proti zahodu, proti obravnavanemu območju (v ozadju Emona in Kristalna palača)

6: Rožičeva ulica, pogled proti vzhodu, proti obravnavanemu območju (v ozadju trgovski objekt Mercator, Emona in
Kristalna palača)

7: Ulica Ambrožiča Novljana, pogled proti jugu (obravnavano območje)

8: Ulica Ambrožiča Novljana, pogled proti zahodu na obravnavano območje
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9: Pogled z vzhodnega roba obravnavanega območja proti zahodu

10: Pogled z jugovzhodnega roba obravnavanega območja proti jugu (v ozadju trgovsko-poslovni objekt Diamant),
proti zahodu in proti severu (v ozadju Kristalna palača in Emona)

11: Pogled z južnega roba obravnavanega območja proti zahodu (v ozadju trgovski objekt Bauhaus)

12: Cilenškova ulica, pogled proti severu na obstoječo stanovanjsko pozidavo in proti vzhodu (v ozadju Kristalna
palača)

13: Cilenškova ulica, pogled proti vzhodu, proti obravnavanemu območju (v ozadju Kristalna palača)
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14: Cilenškova ulica, pogled proti zahodu (Kajuhova ulica in Kavčičeva ulica)
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1.3.2

Lastništvo zemljišč

Slika 4: Lastništvo IKEA z območjem lokacijske preveritve (v črni barvi), Vir: Trgovski objekt IKEA – IKEA Stor, Elea IC
d.o.o., št.proj. 160036-I, september 2018
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1.3.3

Sosednja zemljišča

Skladno s sedmim odstavkom 131. člena ZUreP-2 občina o javni razgrnitvi pisno obvesti lastnike
sosednjih zemljišč. Sosednja zemljišča so zemljišča, ki neposredno mejijo na območje lokacijske
preveritve. IKEA v nadaljevanju navaja sosednja zemljišča, ki neposredno mejijo na območje
obravnave lokacijske preveritve. IKEA je zaradi načina poselitve v obliki vrstnih hiš na območju
Cilenškove ulice z namenom zagotovitve enake obravnave lastnikov vrstnih hiš na seznam uvrstila
dodatna zemljišča tistih fizičnih oseb, ki so lastniki zemljišč oziroma vrstnih hiš, ki ne mejijo
neposredno na območje obravnave lokacijske preveritve. Na seznam so uvrščena tudi zemljišča, ki
ne mejijo neposredno na območje obravnave lokacijske preveritve, a so v lasti iste fizične ali pravne
osebe in so neposredno povezane z zemljiščem, ki neposredno meji na območje obravnave
lokacijske preveritve.
Seznam sosednjih zemljišč:
Parcelna številka

Ime katastrske občine

186/38 in 186/371

1730 – Moste

186/52, 186/53, 189/23, 189/24 in 189/28

1730 – Moste

248/4, 248/25, 249/4, 249/6, 261/12 in 261/132

1730 – Moste

189/27 in 274/5

1730 – Moste

320/1

1730 – Moste

320/2

1730 – Moste

321/2

1730 – Moste

3

321/1

1730 - Moste

321/4 in 321/33

1730 – Moste

322/54

1730 – Moste

4

1730 - Moste

5

1730 – Moste

322/3
322/8
1

Na območje obravnave lokacijske preveritve neposredno meji zemljišče s parc. št. 186/38, k. o. Moste, ki v naravi in
glede na zemljiškoknjižno stanje predstavlja pripadajoče zemljišče k stavbi št. 4210, zaradi česar so lastniki zemljišča s
parc št. 186/38, k. o. Moste, vsakokratni lastniki stavbe št. 4210 (v naravi Kristalna palača). Stavba št. 4210 je zgrajena
na zemljiščih s parc. št. 186/38 in 186/37, obe k. o. Moste, zaradi česar je predlagatelj na seznam kot sosednji zemljišči
uvrstil obe parceli, čeprav zemljišče s parc. št. 186/37, k. o. Moste, ne meji neposredno na območje obravnave lokacijske
preveritve.
2
Na območje obravnave lokacijske preveritve meji izključno zemljišče s parc. št. 249/4, 249/6 in 261/12, vse k. o. Moste,
vendar je predlagatelj na seznam uvrstil vse parc. št., ki so v lasti iste pravne osebe in so neposredno povezane z
zemljiščem s parc. št. 249/4, 249/6 in 261/12, vse k. o. Moste, ki neposredno meji na območje obravnave lokacijske
preveritve.
3
Na območje obravnave lokacijske preveritve meji izključno zemljišče s parc. št. 321/4 in 321/2, obe k. o. Moste, vendar
je predlagatelj na seznam uvrstil vse parc. št., ki so v lasti istih fizičnih oseb.
4
Izključni lastnik zemljišča s parc št. 322/5, k. o. Moste, ki neposredno meji na območje obdelave lokacijske preveritve
in je hkrati eden izmed solastnikov stavbe št. 251, zgrajene na zemljišču s parc št. 322/3, k. o. Moste. Zaradi zagotovitve
enake obravnave je predlagatelj na seznam uvrstil tudi druge solastnike stavbe, čeprav sama stanovanjska hiša ne meji
neposredno na območje obdelave lokacijske preveritve.
5
Zemljišče s parc. št. št. 322/8, 322/9 in 322/10, vse k. o. Moste, sicer ne meji neposredno na območje lokacijske
preveritve, vendar jo je predlagatelj zaradi zagotovitve enake obravnave uvrstil na seznam sosednjih zemljišč, saj v naravi
predstavlja vrstno hišo (trojček) s stanovanjsko hišo, ki je zgrajena na parcelni številki 322/3, k. o. Moste, katere solastnik
je lastnik zemljišča s parc. št. 322/5, k. o. Moste, ki neposredno meji na območje obravnave lokacijske preveritve.
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Parcelna številka
322/11

Ime katastrske občine

6

1730 – Moste

322/95

1730 – Moste

322/105

1730 – Moste

322/2

7

1730 – Moste

322/6
322/7

1730 – Moste
8

1730 - Moste

323/1

1730 – Moste

323/29
323/3

1730 – Moste

10

324/1, 324/2, 324/3 in 324/4

1730 – Moste
11

1730 – Moste

325/112

1730 – Moste

325/2

1730 – Moste

326/1

1730 – Moste

345/5, 345/11, 345/14, 345/15, 345/16, 345/17, 345/18, 345/19, 345/20,
345/21, 345/22, 345/23, 345/24, 345/25 in 345/2613

1730 – Moste

Analiza lastništva je izdelana na podlagi javnih podatkov javno dostopne Zemljiške knjige, z dne
16. 8. 2018 in 17. 9. 2018 in pridobljenega geodetskega načrta (Vir: Trgovski objekt IKEA – IKEA
Store, Elea IC d.o.o., št.proj. 160036-I, november 2017, september 2018).

6

Predlagatelj je zemljišče s predmetno parc. št. uvrstil v seznam, saj je v lasti fizičnih oseb, ki so že uvrščene na seznam
zaradi zagotovitve enake obravnave lastnikov vrstnih hiš.
7
Zemljišče s parc. št. št. 322/2, k. o. Moste, sicer ne meji neposredno na območje obravnave lokacijske preveritve,
vendar jo je predlagatelj zaradi zagotovitve enake obravnave lastnikov vrstnih hiš uvrstil na seznam sosednjih zemljišč,
saj v naravi predstavlja vrstno hišo (trojček) s stanovanjsko hišo, ki je zgrajena na zemljišču s parc. št. 322/3, k. o. Moste,
katere solastnik je lastnik zemljišča s parc. št. 322/5, k. o. Moste, ki neposredno meji na območje obravnave lokacijske
preveritve.
8
Stavba na zemljišču s parc. št. 322/7, k. o. Moste, je vključena v seznam sosednjih zemljišč ne glede na to, da ne meji
neposredno na območje obravnave lokacijske preveritve iz razloga, ker poteka nepravdni sodni postopek za določitev
pripadajočega zemljišča k stavbi na zemljišču s parc. št. 322/7, k. o. Moste, na podlagi katerega bi naj vsakokratni lastniki
stavbe na zemljišču s parc. št. 322/7, k. o. Moste, pridobili lastninsko pravico na zemljišču na parc. št. 322/6, k. o. Moste.
9
Zemljišče s parc. št. št. 323/2, k. o. Moste, sicer ne meji neposredno na območje obravnave lokacijske preveritve,
vendar jo je predlagatelj zaradi zagotovitve enake obravnave lastnikov vrstnih hiš uvrstil na seznam sosednjih zemljišč,
saj v naravi predstavlja vrstno hišo (trojček) s stanovanjsko hišo, ki je zgrajena na zemljišču s parc. št. 323/1, k. o. Moste,
ki neposredno meji na območje obravnave lokacijske preveritve.
10
Zemljišče s parc. št. št. 323/3, k. o. Moste, sicer ne meji neposredno na območje obravnave lokacijske preveritve,
vendar jo je predlagatelj zaradi zagotovitve enake obravnave lastnikov vrstnih hiš uvrstil na seznam sosednjih zemljišč,
saj v naravi predstavlja vrstno hišo (trojček) s stanovanjsko hišo, ki je zgrajena na zemljišču s parc. št. 323/1, k. o. Moste,
ki neposredno meji na območje obravnave lokacijske preveritve.
11
Na območje obravnave lokacijske preveritve meji izključno zemljišče s parc. št. 324/1 in 324/3, obe k. o. Moste, vendar
je predlagatelj na seznam uvrstil vse parc. št., ki so v lasti iste fizične osebe.
12
Zemljišče s parc. št. 325/1, k. o. Moste, sicer ne meji neposredno na območje obravnave lokacijske preveritve, vendar
jo je predlagatelj zaradi zagotovitve enake obravnave lastnikov sosednjih zemljišč uvrstil na seznam sosednjih zemljišč,
saj v naravi predstavlja vrstno hišo (dvojček) s stanovanjsko hišo, ki je zgrajena na zemljišču s parc. št. 325/2, k. o. Moste,
ki neposredno meji na območje obravnave lokacijske preveritve.
13
Na območje obravnave lokacijske preveritve meji izključno zemljišče s parc. št. 345/5, vendar je predlagatelj na seznam
uvrstil vse parc. št., ki so v lasti iste pravne osebe in so neposredno povezane s parc. št. 345/5, k. o. Moste.
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1.4

Varovana območja in omejitve

Izdelana je analiza stanja v prostoru, ki vsebuje prikaz varstvenih, zavarovanih, ogroženih in drugih
območij, na katerih je na podlagi predpisov vzpostavljen poseben pravni režim. Analiza stanja v
prostoru je bila osnova za izdelavo določil OPN MOL ID in je že upoštevana ter potrjena s strani
nosilcev urejanja prostora. V nadaljevanju je izdelan povzetek varstvenih, zavarovanih, ogroženih
in drugih območij v obravnavanem območju (del EUP JA-250).

Slika 5: Zbirni prikaz varovanih območij in omejitev (varstvo kulturne dediščine, varovana območja narave, gozdovi,
vodovarstvena območja, varstvo pred poplavami, plazljiva in erozijsko nevarna območja, potresno nevarna območja,
območja varstva pred hrupom in možne prekomerne obremenitve s hrupom, obramba in varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami, priletno-vzletni koridor helikopterja, prostorski ukrepi) s prikazom območja lokacijske preveritve (v
črni barvi); Vir: Urbinfo
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Slika 6: Prikaz območja lokacijske preveritve (v črni barvi) in zbirni prikaz varovanih območij in omejitev (varstvo kulturne
dediščine, varovana območja narave, gozdovi, varstvo pred poplavami, plazljiva in erozijsko nevarna območja); Vir:
Urbinfo

Na obravnavanem območju in v njegovi neposredni bližini ni:
– območij kulturne dediščine,
– varovanih območij narave,
– gozdnih rezervatov, varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom.
– poplavno ogroženih območij,
– plazljivih in erozijsko nevarnih območij.
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Slika 7: Prikaz območja lokacijske preveritve (v črni barvi) in vodovarstvenih območij; Vir: Urbinfo

Območje lokacijske preveritve se delno (južni del območja) nahaja na širšem vodovarstvenem
območju (z oznako VVO III), na podobmočju z milejšim vodovarstvenim režimom (z oznako VVO III
A), delno (severni del območja) pa na ožjem vodovarstvenem območju (z oznako VVO II), na
podobmočju z manj strogim vodovarstvenim režimom (z oznako VVO II B), ki ju določa Uredba o
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št.
43/2015) (v nadaljnjem besedilu: uredba).
Iz Priloge 3 uredbe je razvidno, da je gradnja trgovskega objekta IKEA v območjih II B in III A
dovoljena, če so v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo preverjeni vplivi na vodni režim in
stanje vodnega telesa ter je izdano vodno soglasje14. Ravno tako je v območjih II B in III A dovoljena
gradnja lokalnih cest in parkirišč (parkirišč pod pogojem, da se zagotovi zajetje in čiščenje
padavinske odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju padavinske
vode z javnih cest).
14

Investitor IKEA je za gradnjo trgovskega objekta IKEA, kot je povzet v tem dokumentu, že pridobil
soglasja vseh pristojnih soglasodajalcev, vključno z vodovarstvenim soglasjem ter okoljevarstvenim
soglasjem.
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V nadaljevanju povzemamo določila Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika
Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/2015):
1. člen
Ta uredba določa vodovarstveno območje za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (v nadaljnjem besedilu: VVO),
ki se uporablja za oskrbo prebivalcev s pitno vodo za Mestno občino Ljubljana in delno za občini Dol pri Ljubljani in
Škofljica, ter vodovarstveni režim.
2. člen
(1) VVO sestavljajo notranja območja z območji zajetij, ki so prikazana na publikacijski karti v prilogi 1, ki je sestavni del
te uredbe.
(2) Območja zajetij so določena okoli črpalnih vrtin, ki so navedene na seznamu v prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe.
Na karti iz prejšnjega odstavka so črpalne vrtine prikazane z znakom, ki je krog modre barve.
(3) Notranja območja iz prvega odstavka tega člena se delijo na:
a) najožja VVO z najstrožjim vodovarstvenim režimom, znotraj katerih so območja zajetij,
b) ožja VVO, ki so razdeljena na:
- dve podobmočji s strogim vodovarstvenim režimom in
- tri podobmočja z manj strogim vodovarstvenim režimom ter
c) širša VVO, ki so razdeljena na:
- dve podobmočji z milejšim vodovarstvenim režimom in
- pet podobmočij z milim vodovarstvenim režimom.
(4) Notranja območja iz prejšnjega odstavka in območja zajetij so prikazana na publikacijski karti iz prvega odstavka
tega člena in so označena na naslednji način:
a) območje zajetja z belo barvo in oznako »VVO 0«,
b) najožje VVO z oranžno barvo in oznako »VVO I«,
c) ožje VVO z rumenima barvama in oznakama:
- podobmočje s strogim vodovarstvenim režimom z oznako »VVO II A« in
- podobmočje z manj strogim vodovarstvenim režimom z oznako »VVO II B« ter
č) širše VVO z zelenima barvama in oznakama:
- podobmočje z milejšim vodovarstvenim režimom z oznako »VVO III A« in
- podobmočje z milim vodovarstvenim režimom z oznako »VVO III B«.
6. člen
(1) Na notranjih območjih je prepovedana gradnja, ki je v preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 3, ki je sestavni del te
uredbe, označena z oznako »–«.
(2) Na notranjih območjih je prepovedana gradnja, ki je v preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 3 te uredbe označena z
oznakama »pp« ali »pip«, če v postopku pridobivanja vodnega soglasja ali mnenja o državnem prostorskem načrtu ali
občinskem podrobnem prostorskem načrtu analiza tveganja za onesnaženje ni bila izvedena ali če je iz izsledkov analize
tveganja za onesnaženje razvidno, da tveganje za onesnaženje zaradi te gradnje ali izvajanja gradbenih del na notranjih
območjih ni sprejemljivo.
7. člen
(1) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na notranjih območjih dovoljena sprememba namembnosti
stanovanjskih in nestanovanjskih stavb iz preglednice 1.1 priloge 3 te uredbe in se za izvajanje teh del izda vodno
soglasje, če se namembnost stavbe ne spremeni oziroma če sprememba namembnosti stavbe ne pomeni povečanja
tveganja za onesnaženje vodnega telesa, če je zagotovljena priključitev na javno kanalizacijo in se hkrati ne poveča
zmogljivost kanalizacijskega priključka na obstoječo javno kanalizacijo ter če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi
se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda.
(2) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na notranjih območjih dovoljena gradnja vojaških objektov, objektov
za potrebe zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah ter objektov za varnost in se vodno soglasje izda, če se
zaradi rekonstrukcije ne spremenita velikost in namembnost objekta oziroma sprememba rabe objekta ne pomeni
povečanja tveganja za onesnaženje vodnega telesa in če so za gradnjo zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se
preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda.
(3) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe so na notranjih območjih dovoljena vzdrževalna dela v javno korist na
javnih cestah v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, in predpisi, ki urejajo graditev objektov, vzdrževalna dela v javno
korist na železniški infrastrukturi v skladu s predpisi, ki urejajo železniški promet, in predpisi, ki urejajo graditev objektov,
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investicijska vzdrževalna dela na letališki infrastrukturi in objektih, sistemih in napravah navigacijskih služb zračnega
prometa (v nadaljnjem besedilu: letalski navigacijski objekti) v skladu s predpisi, ki urejajo letalstvo, in predpisi, ki urejajo
graditev objektov, če je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi
vzdrževalnih del v javno korist sprejemljivo.
(4) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe so na notranjih območjih dovoljena tudi redna vzdrževalna dela na
železniški infrastrukturi, če gre za obnove v okviru vzdrževanja v skladu s predpisi, ki urejajo železniški promet, in
predpisi, ki urejajo graditev objektov, redna vzdrževalna dela letalskih navigacijskih objektov v skladu s predpisi, ki urejajo
letalstvo, in predpisi, ki urejajo graditev objektov, ter vzdrževalna dela v javno korist na elektroenergetski infrastrukturi
in objektih v skladu s predpisi, ki urejajo vzdrževalna dela v javno korist na področju energetike, in predpisi, ki urejajo
graditev objektov, in se za izvajanje teh del izda vodno soglasje, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo
negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek vodno soglasje na notranjih območjih ni potrebno za redna vzdrževalna dela na javnih
cestah v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, in redna vzdrževalna dela na železniški infrastrukturi, ki niso obnove v
okviru vzdrževanja iz prejšnjega odstavka, v skladu s predpisi, ki urejajo železniški promet.
(6) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na notranjih območjih dovoljena odstranitev objektov.
8. člen
(1) Na notranjih območjih je dovoljena gradnja, ki je v preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 3 te uredbe označena z
oznako »+«.
(2) Za gradnjo na notranjih območjih, ki je v preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 3 te uredbe označena z oznako »pd«,
je treba pridobiti vodno soglasje.
(3) Na notranjih območjih je dovoljena gradnja, ki je v preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 3 te uredbe označena z
oznako »pp«, če so načrtovani zaščitni ukrepi, za katere je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je
tveganje za onesnaženje zaradi te gradnje sprejemljivo, k projektnim rešitvam za gradnjo in izvedbo zaščitnih ukrepov
pa je izdano vodno soglasje.
(4) Na notranjih območjih je dovoljena gradnja, ki je v preglednicah 1.1 in 1.2 priloge 3 te uredbe označena z oznako
»pip«, če je to gradnja infrastrukture v skladu z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim
načrtom, za katerega je narejena celovita presoja vplivov na okolje in pridobljeno okoljevarstveno soglasje v skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena za gradnjo, ki je v preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 3 te uredbe označena
z oznako »pp« in je na območju, ki se ureja z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim
načrtom, ministrstvo na podlagi izsledkov analize tveganja za onesnaženje preveri sprejemljivost vplivov objekta na vodni
režim in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja za onesnaženje v postopku izdaje
mnenja o državnem prostorskem načrtu ali občinskem podrobnem prostorskem načrtu v skladu s predpisi, ki urejajo
prostorsko načrtovanje.
(6) Ne glede na četrti odstavek tega člena za gradnjo, ki je v preglednicah 1.1 in 1.2 priloge 3 te uredbe označena z
oznako »pip« in je na območju, ki se ureja z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim
načrtom, ministrstvo na podlagi izsledkov analize tveganja za onesnaženje preveri sprejemljivost vplivov objekta na vodni
režim in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja za onesnaženje v postopku izdaje
mnenja o državnem prostorskem načrtu ali občinskem podrobnem prostorskem načrtu.
9. člen
Vodno soglasje se izda za gradnjo na notranjih območjih, če so upoštevane prepovedi in pogoji glede odvajanja
odpadnih voda v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda.
11. člen
Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe so na notranjih območjih za gradnjo avtoceste, hitre ceste, glavne,
regionalne in lokalne ceste ter javne poti in glavne ter regionalne železniške proge dovoljena gradbena dela, navedena
v preglednici 1.2 priloge 3 te uredbe pod zaporednima številkama 1 in 14, in se izda vodno soglasje, če so v projektnih
rešitvah projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja načrtovani zaščitni ukrepi, za katere je iz izsledkov analize
tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi izvajanja gradbenih del sprejemljivo.
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PRILOGA 3 Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja
(Uradni list RS, št. 43/2015): Prepovedi, omejitve in podrobnejši pogoji
Preglednica 1.1 (izsek iz preglednice):
CC.Si*

II

1,3
NESTANOVANJSKE STAVBE

123
01

3

Trgovske stavbe

CC.Si

III

OBJEKTI PROMETNE INFRASTRUKTURE

21110

1

21120

2

21120
CC.Si
22110

22121

VVO I

VVO II A

VVO II B

–

–

pd

VVO I

VVO II A

VVO II B

Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in
regionalne ceste

–

pip2

pip2

Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane
ceste in gozdne ceste

–

pd

pd

+

+

–

–33,2

pp2

pd2

pd2

VVO I

VVO II A

VVO II B

–

–

–

pip

pip

–
pp

pip
pp

pp
pd

pd
pd

pd
pd

1,3

2 a Parkirišča
CEVOVODI, KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA
1,3
IV IN ENERGETSKI VODI
1

Naftovodi in prenosni (transportni) plinovodi,
razen za zemeljski plin

1 a Prenosni plinovodi za zemeljski plin
2 Prenosni vodovodi

VVO III A VVO III B
pd

+

VVO III A VVO III B
pip2

pip2

VVO III A VVO III B

22122

3

Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode

pd

pd

pd

pd

pd

22130
22140

4
5

Prenosna komunikacijska omrežja
Prenosni elektroenergetski vodi

pp
pp

pp
pd

pd
pd

+
+

+
+

–
pp
pd

pip
pp
pd

pip
pd
+

pip
pd
+

pip
+
+

–
pp13
–20,21,8

pd
pd13
pd20,8,9

pd
pd13
pd20,8,9

+
pd13
pd20,8,9

+
pd13
pd20,8,9

22210
22221
22222
22223
22231

6 Distribucijski plinovodi, razen za zemeljski plin
6 a Distribucijski plinovodi za zemeljski plin
7 Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko
vodo
Distribucijski cevovodi za toplo vodo, paro in
8 Vodni
stisnjeni
zrak vodnjaki in hidranti
9
stolpi,
10

Cevovodi za odpadno vodo

Pomen oznak:
*

soglasja izvedena analiza tveganja za onesnaženje in je iz izsledkov
te analize razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi te gradnje
sprejemljivo in če se zaradi njegovega vpliva na vodni režim in stanje
vodnega telesa izvedejo zaščitni ukrepi, za katere iz izsledkov
analize tveganja za onesnaženje izhaja, da je tveganje za
onesnaženje zaradi te gradnje sprejemljivo.

V prvem stolpcu preglednice 1 je navedena ustrezna raven vrst
objektov, označena s številko, v skladu s predpisi, ki urejajo enotno
klasifikacijo vrst objektov in objektov državnega pomena (v
nadaljnjem besedilu: CC.Si).

VVO I
pomeni najožje VVO.
VVO II A pomeni podobmočje ožjega VVO s strogim vodovarstvenim
režimom.
VVO II B pomeni podobmočje ožjega VVO z manj strogim vodovarstvenim
režimom.
VVO III A pomeni podobmočje širšega VVO z milejšim vodovarstvenim
režimom.
VVO III B pomeni podobmočje širšega VVO z milim vodovarstvenim
režimom.
+
–

pomeni, da je poseg v okolje dovoljen.
pomeni, da je poseg v okolje prepovedan.

pd

pomeni dovoljeno, če so v postopku izdaje vodnega soglasja za
gradnjo preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa ter
je izdano vodno soglasje.

pp

pomeni, da gre za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov in se zanje
izda vodno soglasje, če je k projektnim rešitvam iz projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja v postopku pridobitve vodnega

pip

pomeni, da gre za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov, kadar gre
za poseg v skladu z državnim prostorskim načrtom ali občinskim
podrobnim prostorskim načrtom in za katerega je izvedena celovita
presoja vplivov na okolje ter pridobljeno okoljevarstveno soglasje v
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Sprejemljivost vplivov na
vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na
zmanjšanje tveganja za onesnaženje preverja ministrstvo na podlagi
izsledkov analize tveganja za onesnaženje v postopku izdaje mnenja
o državnem prostorskem načrtu ali občinskem podrobnem
prostorskem načrtu.

2

Zagotoviti je treba zajetje in čiščenje padavinske odpadne vode v
skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju padavinske
vode z javnih cest.

8

Pred uporabo je treba preveriti vodotesnost interne kanalizacije s
standardiziranimi postopki.

9

Za javno kanalizacijsko omrežje mora biti pred uporabo preverjena
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vodotesnost v skladu s standardiziranimi postopki.
13

Pri vrtanju, med obratovanjem in vzdrževanjem je treba izvesti vse
ukrepe za preprečitev odtekanja, ponikanja ali spiranja izvrtanine ali
drugih snovi v podzemne vode ali zajetje. Po prenehanju uporabe
vrtine jo je treba ukiniti tako, da je preprečeno kakršno koli
onesnaženje podzemne vode ali zajetja.

20

Cevovod, po katerem se očiščena odpadna voda odvaja v vodotok,
mora biti izveden tako, da je preprečeno ponikanje v podzemno
vodo ali zajetje.

21

Razen če gre za gradnjo novih cevovodov za odpadno vodo kot
sanacijski ukrep obstoječih stanovanjskih ali nestanovanjskih stavb

in je za gradnjo treba pridobiti vodno soglasje.
33

Razen če gre za funkcionalne prometne površine ob obstoječih
objektih ali objektih, katerih gradnja je dovoljena s to uredbo in če
je zagotovljeno izpolnjevanje zahtev glede padavinske odpadne
vode iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Dovoljeno tudi, če gre
za parkirišče na gradbišču za delovne stroje in naprave brez
vzdrževanja vozil in strojev, če njihov odvoz zunaj podobmočij
ožjega VVO s strogim vodovarstvenim režimom med gradnjo
tehnično ni izvedljiv ali pomeni nesorazmerno visoke stroške, in če
so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni
vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda.

Slika 8: Prikaz območja lokacijske preveritve (v črni barvi) in potresno nevarnih območij; Vir: Urbinfo

Potresna mikrorajonizacija uvršča obravnavano območje v razred s pospeškom tal (g) s povratno
dobo 475 let 0,285.
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Slika 9: Prikaz območja lokacijske preveritve (v črni barvi) in območij varstva pred hrupom in območij možne prekomerne
obremenitve s hrupom; Vir: Urbinfo

Območje obravnave se uvršča v III. stopnjo varstva pred hrupom. Območje je v jugovzhodnem delu
uvrščeno v območje preseganja vrednosti hrupa za II. stopnjo. V jugovzhodnem delu nivo hrupa
presega vrednosti za II. stopnjo varstva pred hrupom zaradi vpliva prometnic, ki obkrožajo
območje.
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Slika 10: Prikaz območja lokacijske preveritve (v črni barvi) in območij za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami in območij intervencijskega pokrivanja javne gasilske službe MOL; Vir: Urbinfo
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Obravnavano območje se nahaja v območju za potrebe obrambe z režimom omejena in
nadzorovana raba prostora (širše varovalno območje komunikacijske infrastrukture za potrebe
obrambe).
Obravnavano območje se nahaja v območjih intervencijskega pokrivanja javne gasilske službe MOL
z dostopnim časom 10 in 15 minut.

Slika 11: Prikaz območja lokacijske preveritve (v črni barvi) in priletno-vzletnih koridorjev helikopterja; Vir: Urbinfo

Obravnavano območje se delno nahaja v območju priletno-vzletnih koridorjev heliporta BTC.
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Iz analize stanja izhajajo naslednje ugotovitve in pogoji:
A/ Obravnavano območje se nahaja delno na ožjem vodovarstvenem območju (z oznako VVO II),
na podobmočju z manj strogim vodovarstvenim režimom (z oznako VVO II B) in delno na širšem
vodovarstvenem območju (z oznako VVO III), na podobmočju z milejšim vodovarstvenim režimom
(z oznako VVO III A), ki ga določa Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika
Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/2015).
Posegi na vodovarstvenih območjih so dopustni le v skladu s pogoji in omejitvami veljavnih državnih
uredb in občinskih odlokov o zavarovanju vodnih virov ter s soglasjem organa, pristojnega za vode.
B/ Območje obravnave se uvršča v III. stopnjo varstva pred hrupom. V jugovzhodnem delu nivo
hrupa presega vrednosti za II. stopnjo varstva pred hrupom zaradi vpliva prometnic, ki obkrožajo
območje. Pri posegih v prostor je treba upoštevati predpise s področja varstva pred hrupom glede
na predpisane stopnje varstva pred hrupom.
C/ Obravnavano območje se nahaja v območju za potrebe obrambe z režimom omejena in
nadzorovana raba prostora (širše varovalno območje komunikacijske infrastrukture za potrebe
obrambe). Območja omejene in nadzorovane rabe prostora so območja, na katerih so potrebne
omejitve iz tehničnih ali varnostnih razlogov v povezavi z naravnimi in drugimi nesrečami ter
nalogami zaščite reševanja in pomoči, zaščitnimi ukrepi ter zagotavljanjem osnovnih življenjskih
pogojev. Posegi so dopustni v skladu s soglasjem organa, pristojnega za Varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami ter obrambo.
D/ Obravnavano območje se delno nahaja v območju priletno-vzletnih koridorjev heliporta BTC. Za
gradnjo objektov, ki se nahajajo v območju priletno-vzletnega koridorja, je treba pridobiti pogoje in
soglasje organa, pristojnega za zračni promet.
Investitor IKEA je za gradnjo trgovskega objekta IKEA, kot je povzet v tem dokumentu, že
pridobil soglasja vseh pristojnih soglasodajalcev, vključno z vodovarstvenim soglasjem ter
okoljevarstvenim soglasjem.
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2

PRAVNI TEMELJ

Pravne podlage za sprejem lokacijske preveritve za del EUP JA-250 so:
- 127.,129., 131., 132 in 133. člen Zakona o urejanju prostora (v nadaljevanju ZUreP-2), Uradni
list RS, št. 61/2017, ki določajo namen, vsebino, postopek, stroške, posledice in veljavnost
lokacijske preveritve,
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del, Uradni list RS,
št. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN,
12/18 - DPN in 42/18 (v nadaljevanju OPN MOL SD),
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, Uradni list RS,
št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11 - ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr.,
72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 95/15, 38/16
- avtentična razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN in 42/18 (v nadaljevanju OPN MOL ID).
Skladno s 127. členom ZUreP-2 je lokacijska preveritev novi instrument prostorskega načrtovanja,
ki omogoča hitrejše prilagajanje prostorskih izvedbenih pogojev in manjša odstopanja od pogojev,
določenih v prostorskih izvedbenih aktih. ZUreP-2 v 127. členu v povezavi s 129. členom določa, da
če zaradi obstoja objektivnih okoliščin investicijska gradbena namera ne more zadostiti
posameznemu prostorskemu izvedbenemu pogoju, instrument lokacijske preveritve investitorju
omogoča individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev.
Lokacijska preveritev je bila uzakonjena z namenom, da se omogoči bolj fleksibilen institut
prostorskega načrtovanja. Lokacijska preveritev je instrument, s katerim se na pobudo investitorja
obdelajo individualne potrebe v prostoru, ki v manjši meri odstopajo od predvidenih.
Lokacijska preveritev je izvedbeni načrtovalski postopek, zato se posledično obravnava enako kot
prostorski izvedbeni akt (kar je bilo potrjeno v zakonodajnem postopku), torej enako kot občinski
prostorski načrt in občinski podrobni prostorski načrt. Lokacijska preveritev je podlaga za izdajo
gradbenega dovoljenja in izvajanje posegov v prostor.
Skladno s pojasnili Ministrstva za okolje in prostor z dne 31. 5. 2018 se v primeru, ko se lokacijska
preveritev izvaja zaradi dovolitve odstopanja od prostorskih izvedbenih aktov po 129. členu ZUrep2, sklep o lokacijski preveritvi ne povzema v OPN in ga tudi ne spreminja. S sklepom o lokacijski
preveritvi se investitorju, ki je dal pobudo, dovoli individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih
pogojev za namene izvedbe njegove gradbene namere brez spremembe OPN.
IKEA zaradi objektivnih okoliščin iz 1. alineje drugega odstavka 129. člena ZUreP-2 (kot bodo tudi
podrobneje pojasnjene v nadaljevanju elaborata) ne more zadostiti pogoju za pridobitev
uporabnega dovoljenja, kot ga določa OPN MOL ID za EUP JA -250.
Odstop od pogoja za pridobitev uporabnega dovoljenja za trgovski objekt IKEA pomeni manjše
odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, saj se s predlaganim odstopanjem ne spreminjajo
drugi pogoji iz EUP JA-250, niti se ne spreminja namenska raba prostora. Predlagano odstopanje
ne spreminja načina priključevanja trgovskega objekta IKEA na javno cestno infrastrukturo. Prav
tako ne spreminja nobenih pogojev v EUP JA-853 in ne ukinja izgradnje nove povezovalne ceste
med Kajuhovo in Ameriško ulico z vsemi križišči. Novo povezovalno cesto med Kajuhovo in
Ameriško ulico je mogoče izgraditi postopoma kot gradnjo linijskega gradbeno inženirskega objekta
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skladno s 44. členom Gradbenega zakona. Predlagana sprememba ne posega v sosednja zemljišča,
ne spreminja pogojev iz drugih enot urejanja prostora in tudi ne spreminja OPN MOL ID.
Predvidena ureditev predstavlja začasno stanje v prostoru do navezave nove južne
povezovalne ceste na Kajuhovo ulico in ne spreminja prostorskih izvedbenih pogojev ter
ne vpliva na izvedbo končnih ureditev v EUP JA-853 z namensko rabo PC- površine
pomembnejših cest, niti v sosednjih ureditvenih enotah. Odstopanje od pogojev za
pridobitev uporabnega dovoljenja tako na samo izgradnjo nove ceste med Kajuhovo
ulico in Ameriško ulico ne vpliva in izgradnje te ceste ne ukinja. Z lokacijsko preveritvijo
se spreminja samo prostorski izvedbeni pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja, na
katerega investitor IKEA zaradi obstoja objektivnih okoliščin ne more vplivati in ga
izpolniti.
2.1

PREGLED IN OCENA DOLOČIL VELJAVNE PROSTORSKE DOKUMENTACIJE; OBČINSKI
PROSTORSKI NAČRT MOL (UR.L. RS, ŠT. 78/10 IN SPREMEMBE); IZVLEČEK IZ OPN MOL
STRATEŠKI DEL

Slika 12: Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč – karta 03 (veljavni OPN MOL SD); Vir: LUZ

Obravnavano območje je v OPN MOL SD (Karta 03: Usmeritve za določitev namenske rabe
zemljišč) uvrščeno med druga območja centralnih dejavnosti. Centralne dejavnosti vključujejo
oskrbne, storitvene in družbene dejavnosti. Med oskrbne dejavnosti so uvrščene trgovine in
tržnice. Med storitvene dejavnosti so uvrščeni državna in javna uprava, pošte, banke, hoteli,
kinodvorane, gledališča, knjižnice in sejmišča. Med družbeno javno infrastrukturo spadajo tudi
zdravstvene, izobraževalne, verske, kulturne in športne ustanove.
Centralne dejavnosti so navzoče v vsem urbanem prostoru, koncentrirane pa so v mestnem
središču, središčih naselij in ob mestnih vpadnicah. Območja mešanih dejavnosti so tista, kjer se
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na omenjenem prostoru vzpostavijo dejavnosti različnih komplementarnih ali nemotečih tipov.
Osrednje dejavnosti je treba umeščati v dobro dostopna območja ali v območja, kjer je mogoče
izboljšati dostopnost ter v območja, povezana z javnimi odprtimi površinami.

Slika 13: Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo – karta 04 (veljavni OPN MOL SD); Vir: LUZ

Obravnavano območje je v OPN MOL SD (Karta 04: Usmeritve za razvoj poselitve in celovito
prenovo) uvrščeno med nova razvojna območja – območja celovite prenove. Obravnavano
območje je v OPN MOL SD opredeljeno kot območje kompaktnega mesta, ki ga je treba razvijati
predvsem s prenovo, revitalizacijo in transformacijo mestnih površin s poudarkom na izboljšavah
urbanega tkiva znotraj obstoječih urbanih površin. V kompaktnem mestu se spodbuja notranji
razvoj z zgoščevanjem in dopolnjevanjem pozidave ter z izvajanjem celovite prenove.
Prenova v najširšem pomenu besede pomeni ukrep za izboljšanje fizičnega stanja mesta in
arhitekture, za izboljšanje njegove socialne, gospodarske in okoljske strukture ter za okrepitev
identitete prostora (genius loci). Prenovo je treba izvajati v vseh območjih s kakovostno stavbno
oziroma urbanistično dediščino (karakteristična območja ter posebej območja kulturnih
spomenikov in druge kulturne dediščine, vodilne urbane poteze), v območjih, ki so pomemben
sestavni del krajinske identitete, in v degradiranih območjih.
Prednostna območja prenove z vidika fizične, socialne, ekonomske ali ekološke degradiranosti so
tista območja, ki so iz kakršnegakoli razloga razvrednotena (na primer zmanjšana vrednost
zemljišča, neustrezna prostorska ureditev, slabo stanje arhitekture, neustrezna namembnost itd.).
Takšna območja so zlasti: opuščena industrijska območja in železniški kompleksi, vojaška območja
in sive cone (nerazvita območja, razvojno zapostavljena območja). V teh območjih, predvsem v
sivih conah in opuščenih industrijskih conah ob vpadnicah (na primer Tobačna, Kolinska, BTC) in
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v širšem središču mesta (na primer Poljane, Parmova – južni Bežigrad), je treba praviloma izvajati
celovito prenovo.
Prednostna območja prenove z vidika neustreznega urbanistično-arhitekturnega standarda so tista
območja, ki so bila zgrajena v starejših obdobjih po drugačnih merilih in drugih standardih. Danes
ne ustrezajo več zahtevam sodobnega življenja in sedanjim urbanistično-arhitekturnim
standardom, ker so slabo opremljena (servisi, osnovna preskrba, infrastruktura) ali slabo urejena.

Slika 14: Cestno omrežje – karta 08 (veljavni OPN MOL SD); Vir: LUZ

Obravnavano območje se v OPN MOL SD (Karta 08: Cestno omrežje) nahaja v območju med tremi
glavnimi mestnimi cestami: Šmartinska cesta, Kajuhova ulica in Letališka cesta.
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Slika 15: Javni potniški promet – karta 10 (veljavni OPN MOL SD); Vir: LUZ

Obravnavano območje se v OPN MOL SD (Karta 10: Javni potniški promet) nahaja v območju z
linijami minibusa (shuttle) in drugimi alternativnimi oblikami trajnostne mobilnosti. Po treh glavnih
mestnih cestah: Šmartinska cesta, Kajuhova ulica in Letališka cesta potekajo glavne in druge linije
mestnega avtobusnega prometa.

Slika 16: Kolesarski promet – karta 11 (veljavni OPN MOL SD); Vir: LUZ
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Obravnavano območje se v OPN MOL SD (Karta 11: Kolesarski promet) nahaja v območju sistema
izposoje koles.
2.2

Pregled in ocena določil veljavne prostorske dokumentacije; Občinski prostorski
načrt MOL (Ur.l. RS, št. 78/10 in spremembe); Izvleček iz OPN MOL izvedbeni del

Izdelan je izvleček iz odloka OPN MOL ID, ki povzema splošne in podrobne prostorske izvedbene
pogoje, ki veljajo za obravnavano območje. V odloku so poleg splošnih prostorskih izvedbenih
pogojev določeni tudi podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP), ki so predpisani v Prilogi 1:
Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja prostora. Kadar so za EUP
določeni PPIP je treba upoštevati določila PPIP in tiste splošne prostorske izvedbene pogoje, ki jih
PPIP ne spreminjajo.
2.3

Splošni in podrobni prostorski izvedbeni pogoji

S splošnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji, se določijo pogoji glede namembnosti posegov v
prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja ter druga merila in pogoji za umeščanje posegov v
prostor.
Dopustni objekti in dejavnosti
Območje obravnave obsega del EUP JA-250 in je v celoti opredeljeno kot območje s podrobnejšo namensko
rabo CDd – območja centralnih dejavnosti brez stanovanj; območja, namenjena trgovskim, oskrbnim,
storitvenim, upravnim in podobnim dejavnostim ter tehnološkim parkom.
V območjih z namensko rabo CDd so po določilih OPN MOL ID dopustni naslednji objekti in dejavnosti (11.
člen, 2. odstavek, Preglednica 4, točka 8):
CDd – OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI BREZ STANOVANJ

Dopustni objekti in dejavnosti:
- 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
- 12201 Stavbe javne uprave,
- 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
- 12203 Druge poslovne stavbe,
- 12301 Trgovske stavbe,
- 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,
- 12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe:
samo stavbe in terminali na železniških in avtobusnih postajah in z njimi povezane stavbe,
- 12620 Muzeji in knjižnice
- 24110 Športna igrišča,
- 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo predšolska vzgoja za
potrebe zaposlenih v območju,
- 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo,
- 12650 Stavbe za šport,
- 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas,
- 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev,
- 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,
- 12302 Sejemske dvorane, razstavišča,
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- 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo gasilski domovi s spremljajočim
programom,
- 12420 Garažne stavbe,
- 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
- 12510 Industrijske stavbe: samo delavnice,
- 21301 Letališke steze in ploščadi: samo heliport,
- oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon.
Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:
a) 12303 Bencinski servisi in oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon so dopustni:
- v ožjem mestnem središču samo v garažnih stavbah,
- izven ožjega mestnega središča ob lokalnih krajevnih cestah (LK) in ob cestah višje kategorije.
b) 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča: samo za potrebe osnovne dejavnosti objekta.
Na celotnem območju OPN MOL ID so dopustni tudi naslednji objekti in drugi posegi v prostor,

komunalni objekti, vodi in naprave:
- za oskrbo s pitno in požarno vodo,
- za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
- za distribucijo zemeljskega plina,
- za daljinsko ogrevanje in hlajenje,
- za javno razsvetljavo in semaforizacijo,
- za distribucijo električne energije napetostnega nivoja do vključno 20 kV,
- za zagotavljanje elektronskih komunikacij. Znotraj območja, ki ga omejuje avtocestni obroč, ni
dopustna izvedba elektronsko komunikacijskih vodov v nadzemni izvedbi,
- zbiralnice ločenih frakcij odpadkov,
- objekti, vodi in naprave okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture, če
so izvedeni v sklopu drugega objekta, ki ga je na območju dopustno graditi,
- podzemne etaže s tem odlokom dopustnih zahtevnih in manj zahtevnih objektov, kjer in v
obsegu, kot to dopuščajo geomehanske razmere, hidrološke razmere, potek komunalnih
vodov, zaščita podtalnice in stabilnost sosednjih objektov,
- podhodi in nadhodi za pešce,
- avtobusna postajališča s potrebnimi ureditvami,
- parkirne površine za osebna motorna vozila za lastne potrebe,
- pločniki, kolesarske steze, kolesarske poti, pešpoti, dostopne ceste do objektov,
- dostopi za funkcionalno ovirane osebe (tudi gradnja zunanjih dvigal na obstoječih objektih),
- parkovne površine, drevoredi, posamezna drevesa, površine za pešce, trgi, otroška igrišča in
biotopi,
- vodnogospodarske ureditve,
- brvi in mostovi,
- vstopno-izstopna mesta za rečni promet ob vodotokih, pomoli, dostopi do vode (tudi stopnice),
utrjene brežine vodotokov in splavnice,
- objekti za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z objekti za
varstvo pred škodljivim delovanjem voda, zaklonišči in objekti za zaščito, reševanje in pomoč
ter evakuacijske (požarne) stopnice izven objektov, ki so višji od 14,00 m,
- objekti za zagotovitev varstva pred utopitvami,
- naprave za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov),
opazovalnice,
- javne sanitarije na javnih površinah.

37
ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE ZA DEL EUP JA-250, LUZ d.d.

Slika 17: Območje lokacijske preveritve kot del EUP JA-250 (veljavni OPN MOL ID, prikaz namenske rabe prostora in
cestnega omrežja); Vir: Urbinfo
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Dopustne gradnje in spremembe namenbnosti
V obravnavnem območju se lahko izvajajo naslednje gradnje:
gradnja novega objekta, dozidava in nadzidava objekta,
rekonstrukcija objekta,
odstranitev objekta,
vzdrževanje objekta.
Vse novo zgrajene ali rekonstruirane stavbe morajo biti zgrajene energetsko varčno v skladu s
predpisi, ki določajo učinkovito rabo energije v stavbah.
Tipologija in višina objektov
V območju je dopustna ureditev objektov tipa V – visoka prostostoječa stavba in višina objektov
do P+5+T; pri čemer višina predvidene garažne stavbe na vzhodni strani območja ne sme biti višja
od terase nakupovalne galerije Kristalne palače. Višina označevalnega stolpa je do 50,00 m.
Velikost in zmogljivost objektov
Merila za določanje velikosti objektov so:
- faktor izrabe (FI),
- faktor zazidanosti (FZ),
- faktor odprtih bivalnih površin (FBP),
- faktor zelenih površin (FZP) ter
- višina objektov (V), opredeljena v metrih ali s številom etaž.
Velikost objektov določajo tudi ukrepi za zagotavljanje požarnovarnostnih odmikov, ki omogočajo
dostop gasilskih vozil v skladu s predpisi o površinah za gasilce ob zgradbah, oziroma ukrepi za
omejevanje širjenja požara na sosednje objekte.
Stopnja izkoriščenosti parcele, namenjene gradnji, je opredeljena z enim ali z več faktorji (FI, FZ,
FBP ali FZP) in za EUP JA-250 (Priloga 1):
FZ (največ)
50

FBP (najmanj)
Ø

FZP (najmanj)
FI (največ)
10, razliko do 15 % zelenih površin, ki se ne
/
zagotavljajo na raščenem terenu, je treba
nadomestiti z zeleno streho na objektu
Ø – faktor za namensko rabo EUP ni relevanten
/ – faktor je za namensko rabo EUP posredno že določen z drugimi faktorji izkoriščenosti: FZ, FBP, FZP,
FI ali višino
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Lega objektov in odmiki
Regulacijske črte, določajo urbanistične razmejitve ali razmejitve površin javnega in zasebnega
interesa. Regulacijska linija (RL) je črta, ki obstoječe in predvidene javne površine ločuje od površin
v zasebni lasti. Območje JA-250 omejuje na severu regulacijska linija med Ameriško in Cilenškovo
ulico, na jugu pa novo načrtovana cesta v podalšku Argentinske ulice do Kajuhove ulice.
Kadar regulacijska linija ceste ni skladna s stanjem v naravi ali z mejo parcel v naravi je odstop od
regulacijske linije ceste dopusten zaradi določitve cestnega sveta v postopku za določitev in
označitev meje ceste v skladu s predpisi o cestah.
V OPPN, gradbenem dovoljenju za cesto ali objekte okoljske in energetske infrastrukture ali v
projektu za izvedbo rekonstrukcije ceste ali objektov okoljske in energetske infrastrukture lahko
ob soglasju organa Mestne uprave MOL, pristojnega za promet ali gospodarske javne službe,
projektna rešitev trase ceste ali objektov okoljske in energetske infrastrukture odstopa od
regulacijske linije ceste oziroma ROE.
Lego objektov in odmike določa 24. člen odloka, ki predpisuje najmanjše zahtevane odmike stavb
od meje sosednjih parcel in med objekti, pri čemer oddaljenost stavbe od parcelne meje definira
kot najkrajšo razdaljo med mejo sosednjega zemljišča in tej meji najbližjo zunanjo točko najbolj
izpostavljenega dela objekta, kot je napušč, konzolna konstrukcija, balkon in podobno.
Odmiki objektov od parcelnih meja so določeni z gradbeno mejo (GM). Gradbena meja (GM) je
črta, ki je načrtovani objekti pod zemljo, na terenu in v nadstropjih ne smejo presegati, lahko pa
se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost parcele, namenjene gradnji. Gradbeno mejo
lahko presegajo komunalni priključki, parkirišča in ograja, ki spadajo k objektu, urbana oprema
ter spominska obeležja,
Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meje sosednjih parcel, na katere mejijo, odmaknjeni
najmanj 1,00 m, s pisnim soglasjem lastnikov parcel, na katere mejijo, pa jih je dopustno postaviti
tudi bližje ali na parcelno mejo.
Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti odmaknjeni od regulacijske linije javne ceste in drugih
javnih površin najmanj 1,50 m. Če so odmiki manjši od 1,50 m, morata s tem soglašati organ
Mestne uprave MOL, pristojen za promet, za državne ceste pa izvajalec gospodarske javne službe
vzdrževanja državnih cest.
Ograjo, škarpo ali podporni zid je dopustno postaviti največ do meje parcele, na kateri se gradijo,
vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče; če se gradijo na meji, se morajo
lastniki zemljišč, na katere ti objekti mejijo, o tem pisno sporazumeti. Za odmike od regulacijske
linije javne ceste in drugih javnih površin veljajo določbe zgornjega odstavka.
Odmik objektov za oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne vode, distribucijo
zemeljskega plina, oskrbo s toploto, oskrbo z električno energijo in oskrbo z elektronskimi
komunikacijami, katerih višina ne presega 4,00 m, mora biti najmanj 1,00 m od meje sosednjih
parcel. Če so navedeni objekti višji od 4,00 m, mora biti njihov odmik najmanj 4,00 m od meje
sosednjih parcel oziroma najmanj 1,00 m, če s tem pisno soglašajo lastniki sosednjih parcel.
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Podzemne dele teh objektov je dopustno postaviti tudi bližje ali na parcelno mejo brez soglasja
lastnikov sosednjih parcel.
Zelene površine, zeleni klini in zasaditev dreves
Iz določil za OPN MOL ID (Priloga 1) izhaja, da je FZP najmanj 10 % parcele namenjeni gradnji, pri
čemer je treba razliko do 15 % zelenih površin, ki se ne zagotavljajo na raščenem terenu,
nadomestiti z zeleno streho na objektu.
Faktor zelenih površin (FZP) se uporablja pri nestanovanjskih stavbah. Zelene površine so
namenjene ureditvam ob objektu na raščenem terenu.
Na vseh objektih, ki imajo ravno streho z več kot 600,00 m2 neto površine (brez svetlobnikov,
strojnic in drugih objektov na strehi), je treba urediti zeleno streho. Izjema so strehe, ki so zaradi
tehnološkega procesa oblikovane tako, da ureditev zelene strehe ni mogoča.
Na parceli, namenjeni gradnji, je treba na raščenem terenu zasaditi naslednje število dreves:
Najmanjše število dreves na parceli, namenjeni gradnji
Območje
Najmanjše število dreves
CDd
Vsaj 15 dreves/ha

Do 30 % dreves, ki jih je treba posaditi na parceli, namenjeni gradnji, je dopustno nadomestiti
tudi z visokimi grmovnicami. Število dreves, ki je zahtevano za posamezno območje namenske
rabe, se lahko zmanjša pri dejavnostih, ki imajo posebne pogoje zaradi varstva pred požarom.
Predpisano zasaditev površin je treba izvajati z drevesi z obsegom debla več kot 18 cm, merjeno
na višini 1,00 m od tal po saditvi, in z višino debla več kot 2,20 m. Izbor rastlin mora upoštevati
rastiščne razmere in varnostno-zdravstvene zahteve.
Zelene površine se ob naravnih in drugih nesrečah lahko uporabijo tudi za umik iz objektov kot
območje za evakuacijo, nastanitev in kot območje za zbiranje reševalnih ekip.
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Regulacijski elementi

Javne površine

Oglaševanje

Slika 18: Prikaz območja lokacijske preveritve (v črni barvi) in prostorski izvedbeni pogoji: regulacijski elementi, javne
površine in oglaševanje (veljavni OPN MOL ID); Vir: Urbinfo
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Parkirne površine in garažne stavbe
Območje se v celoti nahaja v območju parkirne cone 3.
Na parceli, namenjeni gradnji (ali v EUP, kadar je to določeno) je treba za vsak objekt oziroma za
posamezni del objekta, ki je predmet gradnje, zagotoviti PM skladno z OPN MOL ID. Ta v 38.
členu, 1 odstavku, Preglednica 11 predpisuje naslednje najmanjše število PM:
Preglednica 11: Najmanjše število PM
Namembnost objektov
2. Poslovno-trgovske dejavnosti
12301 Trgovske stavbe
(trgovina z neprehrambnimi izdelki)

5. Posebne dejavnosti
12112 Gostilne, restavracije in točilnice

Število PM za motorni
promet

Število PM za kolesarski
promet

1 PM/70,00 m2 BTP
objekta,
od tega najmanj 75 %
PM za obiskovalce

1 PM/100,00 m2 BTP
objekta

1 PM/10 sedežev in
1 PM/tekoči meter
točilnega pulta,
od tega najmanj 75 %
PM za goste

1 PM/10 sedežev in
1 PM/tekoči meter
točilnega pulta

Za določitev števila parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički je treba upoštevati predpise
za projektiranje objektov brez grajenih ovir.
Vsako parkirišče z več kot 100 parkirnimi mesti za motorni promet mora imeti tudi eno mesto z
napravo za napajanje električnih avtomobilov.
Parkirna mesta za kolesarski promet morajo omogočati priklepanje koles; kadar so postavljena na
javnih površinah, ne smejo ovirati poti pešcev. Nestanovanjske stavbe, namenjene javni rabi,
morajo imeti zagotovljeno kolesarnico za zaposlene in za obiskovalce.
Na parcelah, namenjenih gradnji, je treba od števila PM za osebna motorna vozila, zagotoviti
dodatnih 5 % parkirnih mest za druga enosledna vozila. To določilo se upošteva, če je v objektu
na podlagi izračuna treba zagotoviti več kot 20 PM.
Parkirne površine in garažne stavbe morajo biti umeščene in zgrajene tako, da njihova uporaba ne
škoduje zdravju, da hrup in smrad ne motita bivanja, dela in počitka v okoliških objektih ter da se
s tem ne zmanjšuje s prostorskim aktom predpisani FBP oziroma FZP.
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Prometna infrastruktura
Obodne ceste in dostopnost območja

Slika 19: Prikaz območja lokacijske preveritve (v črni barvi) in Prometna infrastruktura, cestno omrežje (veljavni OPN
MOL ID); Vir: Urbinfo

Severno od območja obravnave (cca. 300 m) poteka Šmartinska cesta, ki je kategorizirana kot
lokalna glavna cesta. Dostop do območja obravnave preko Šmartinske ceste je omogočen preko
dveh lokalnih krajevnih cest, in sicer ulice Ambrožiča Novljana in Ameriške ulice. Šmartinska cesta
je na delu severno od območja obravnave urejena kot štiripasovna cesta z urejenimi ločenimi
površinami za kolesarje in pešce ter s sredinskim ločilnim otokom. Ulica Ambrožiča Novljana in
Ameriška ulica sta urejeni kot dvopasovni cesti, pri čemer so ob Ameriški ulici urejene
obojestranske površine za kolesarje in pešce, ob ulici Ambrožiča Novljana pa je v začetnem delu
(gledano iz smeri Šmartinske ceste) urejen enostranski hodnik za pešce, v delu ki poteka
pravokotno na Ameriško ulico pa enostranski kolesarski pas.
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Kajuhova ulica, ki je enako kot Šmartinska cesta kategorizirana kot lokalna glavna cesta poteka
zahodno od območja obravnave (cca. 300 m). Dostop do območja obravnave je iz Kajuhove ulice
omogočen prek Cilenškove ulice. Kajuhova ulica je zahodno od območja obravnave urejena kot
dvopasovna cesta z ločenimi površinami za kolesarje (kolesarske steze oziroma kolesarski pas) in
pešce. Ločene površine za pešce so urejene tudi vzdolž dvopasovne Cilenškove ulice.
V veljavnem OPN MOL ID je ob južnem robu območja obravnave predvidena izgradnja nove ceste,
ki bo Kajuhovo ulico povezala s prometnim omrežjem znotraj območja BTC City. Nova, plansko
predvidena cesta je v OPN MOL ID kategorizirana kot lokalna zbirna cesta.

Mestni javni, vodni in zračni promet

Slika 20: Prikaz območja lokacijske preveritve (v črni barvi) in Mestni javni, vodni in zračni promet v OPN MOL ID
(veljavni OPN MOL ID); Vir: Urbinfo
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Slika 21: Shema dnevnih linij mestnega javnega linijskega prometa in integriranih potniških linij;
Vir: http://www.lpp.si/sites/www.jhl.si/files/dokumenti/shema_dnevnih_linij_december_2017_.pdf

46
ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE ZA DEL EUP JA-250, LUZ d.d.

Slika 22: Shema dnevnih linij mestnega javnega linijskega prometa in integriranih potniških linij; Vir: Prominfo

V neposredni bližini obravnavanega območja se nahajata dve avtobusni postajališči javnega
mestnega prometa, in sicer avtobusno postajališče BTC-uprava, ki je locirano na severni strani
območja obravnave ter avtobusno postajališče BTC-tržnica na vzhodni strani območja obravnave.
Na obeh avtobusnih postajališčih ustavlja avtobus na liniji 27 (Letališka-obračališče – NS Rudnik).
V širši okolici območja obravnave je locirano večje število avtobusnih postajališč (v radiju cca. 400
m) in sicer avtobusna postajališča Šola Jarše, Jarše in Kodrova na Šmartinski cesti (severno od
območja obravnave), kjer ustavljajo avtobusi na linijah 2 (Nove Jarše – Zelena jama),7 (Nove Jarše
– Pržan),12 (Železna – Vevče) in 27 (Letališka-obračališče – NS Rudnik). Avtobusna postajališča na
zahodni (Kajuhova ulica) in jugovzhodni strani območja obravnave (območje BTC) so oddaljena
nekoliko dlje.
Na območju obravnave ni načrtovanih objektov in ureditev vodnega in zračnega prometa.
Železniško omrežje
Na območju obravnave ni načrtovanih objektov in ureditev železniškega omrežja.
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Kolesarsko omrežje

Slika 23: Prikaz območja lokacijske preveritve (v črni barvi) in kolesarskega omrežja v OPN MOL ID (veljavni OPN MOL
ID); Vir: Urbinfo

V širši okolici obravnavanega območja so prometne površine za kolesarje urejene ob Šmartinski
cesti (severno od območja obravnave), ob Ameriški ulici (vzhodno od območja obravnave) in ob
Kajuhovi ulici (zahodno od območja obravnave).
Kolesarske površine ob Šmartinski cesti in Ameriški ulici so urejene kot obojestranske enosmerne
kolesarske steze, ki so nivojsko ločene od vozišča. Tudi vzdolž Kajuhove ulice so kolesarke površine
v večjem delu urejene kot obojestranske enosmerne kolesarske steze, v manjšem delu pa so
kolesarske površine urejene tudi kot kolesarski pas na vozišču (severni del Kajuhove ulice). Ločene
kolesarske površine (kolesarske steze oziroma kolesarski pasovi na vozišču) so urejeni tudi na
površinah znotraj območja BTC City.
Ureditev kolesarskih površin je predvidena tudi ob novi cesti na južnem robu obravnavanega
območja, ki v obstoječem stanju še ni izvedena.
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Peš promet
Podobno kot kolesarske površine so tudi površine namenjene peš prometu v obliki hodnikov za
pešce urejene vzdolž Šmartinske ceste, Kajuhove ulice in Ameriške ulice, ter na površinah znotraj
območja BTC City.
Ureditev ločenih površin za peš promet je predvidena tudi ob novi cesti na južnem robu
obravnavanega območja, ki v obstoječem stanju še ni izvedena.

Okoljska, energetska in elektronska komunikacijska gospodarska javna infrastruktura
OPN MOL ID ne določa (podrobnejših) prostorskih izvedbenih pogojev, s katerimi bi opredelil
minimalni ali potrebni obseg gradnje načrtovanega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v
novo predvideni cesti za priključevanje načrtovanega trgovskega objekta na vodovodno in
kanalizacijsko omrežje. Ob tem lahko navedemo tudi, da v novo predvideni cesti ostala okoljska,
energetska in elektronsko komunikacijska gospodarska javna infrastruktura prav tako z OPN MOL
ID grafično ni opredeljena ter posledično ni določen obseg potrebne izgradnje teh omrežij kot
pogoj za možnost priključitve načrtovanega trgovskega objekta na ta omrežja.
V skladu z 12. členom Odloka OPN MOL ID je gradnja okoljske, energetske in elektronske
komunikacijske gospodarske javne infrastrukture praviloma dopustna na celotnem območju OPN
MOL ID; zato je posledično na obravnavanem območju v skladu z OPN MOL ID dopustna gradnja
načrtovanega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja za komunalno odpadno vodo v
spremenjenih trasah. Gradnja ostale gospodarske javne infrastrukture, ki v OPN MOL ID
podrobneje ni določena, pa je prav tako možna pod pogoji omenjenega 12. člena OPN MOL ID.
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Slika 24: Prikaz območja lokacijske preveritve (v črni barvi) in poteka vodov in objektov vodovodnega omrežja (veljavni
OPN MOL ID); Vir: Urbinfo
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Slika 25: Prikaz območja lokacijske preveritve (v črni barvi) in poteka vodov in objektov za odvajanje in čiščenje odpadne
vode (veljavni OPN MOL ID); Vir: Urbinfo
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2.4

Podrobni prostorski izvedbeni pogoji

PRILOGA 1 OPN MOL ID:
JA-250
FI - FAKTOR IZRABE (največ)
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI
(največ %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH
POVRŠIN (najmanj %)
VIŠINA OBJEKTOV

URBANISTIČNI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN
ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA
GOSPODARSKA
INFRASTRUKTURA

/
50
10, razliko do 15 % zelenih površin, ki se ne zagotavljajo na raščenem
terenu, je treba nadomestiti z zeleno streho na objektu
do P+5+T; višina predvidene garažne stavbe na vzhodni strani območja
ne sme biti višja od terase nakupovalne galerije Kristalne palače; višina
označevalnega stolpa do 50,00 m
Glavni vhod v objekt mora biti oblikovno poudarjen, orientiran in
navezan na urejeno pešpot v širini najmanj 5,00 m do predvidenega
parka v EUP JA-262, ZPp. Ob vhodu v objekt je treba predvideti odprto
tlakovano površino.
Najmanj 15 % površine vhodne fasade mora biti zastekljenih in
transparentnih.
Na jugovzhodnem vogalu območja je dopustna postavitev
označevalnega stolpa (s svetlobnim napisom za lastne potrebe stavbe v
obliki enakokrakega trikotnika z dolžino stranice največ 18,00 m).
Znotraj območja je dopustna tudi postavitev vseh vrst objektov za
oglaševanje za lastne potrebe. Na strehi je dopustna postavitev
svetlobnega napisa z višino do 5,00 m nad koto venca strehe.
Na zahodni strani, na meji z obstoječimi objekti tipov NA, NB in NV, je
treba zagotoviti zelene površine v širini najmanj 5,00 m.
Do pridobitve uporabnega dovoljenja za trgovski objekt je treba urediti
dostope, cesto med Kajuhovo ulico in Ameriško ulico z vsemi križišči
na tej cesti, vključno s križiščema na Kajuhovi ulici in Ameriški ulici.
Na zemljiščih s parc. št. 319/1, 345/5 in 345/30, vse k. o. Moste, je
dopustna gradnja nadomestnih garaž z zemljišč s parc. št. 319/3,
319/4, 319/5, 319/6, 319/7, 319/8, 319/9, 319/10, 319/11, 319/12,
319/13, 319/14, 319/15 in 319/16, vse k. o. Moste.
Dostopi do objekta se uredijo:
– preko Ulice Ambrožiča Novljana,
– po načrtovani cesti ob severnem robu EUP JA-250 med Ameriško
ulico in Cilenškovo ulico. Do izgradnje načrtovane ceste je dopustna
uporaba obstoječe ceste na zemljiščih s parc. št. 186/28, 186/30,
187/29, 187/39 in 187/41, vse k. o. Moste, ki morajo biti do izvedbe
načrtovane ceste v javni rabi,
– z novo predvidene cestne povezave med Kajuhovo ulico in Ameriško
ulico.
Dostopi do objekta za dostavo se uredijo s severne strani preko Ulice
Ambrožiča Novljana.
Obstoječi kanalizacijski zbiralnik se prestavi na vzhodni rob območja
tako, da se ohrani funkcionalni pomen zbiralnika v kanalizacijskem
sistemu. Obseg prestavitve se določi skladno s pogoji upravljavca
kanalizacijskega sistema.
Za potrebe oskrbe s pitno in požarno vodo se prek vzhodnega in
južnega roba območja dogradi javno vodovodno omrežje skladno s
pogoji upravljavca vodovodnega sistema.
Obstoječe srednjenapetostno elektroenergetsko omrežje s
pripadajočimi transformatorskimi postajami se prestavi in preuredi
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OKOLJEVARSTVENI POGOJI

skladno s potrebami načrtovanega objekta in skladno s pogoji
upravljavca elektroenergetskega sistema. Obstoječe nizkonapetostno
omrežje se preuredi oziroma odstrani. Vse načrtovano
elektroenergetsko omrežje mora biti izvedeno v podzemni izvedbi.
Zaradi načrtovane gradnje se ukinejo, prestavijo, preuredijo ali
dogradijo obstoječa elektronska komunikacijska omrežja skladno s
pogoji upravljavcev teh omrežij.
Dopustna je ureditev protihrupnih ukrepov.

Skladno z določili v Prilogi 1 je za prometno napajanje območja in prometno infrastrukturo
predpisano, da se dostopi uredijo preko Ulice Ambrožiča Novljana, po načrtovani cesti ob
severnem robu EUP JA-250 med Ameriško ulico in Cilenškovo ulico. Do izgradnje načrtovane ceste
je dopustna uporaba obstoječe ceste na zemljiščih s parc. št. 186/28, 186/30, 187/29, 187/39 in
187/41, vse k. o. Moste, ki morajo biti do izvedbe načrtovane ceste v javni rabi in z novo
predvidene cestne povezave med Kajuhovo ulico in Ameriško ulico. Dostopi do objekta za dostavo
se uredijo s severne strani preko Ulice Ambrožiča Novljana.
V okviru projektne ureditve prometa v obravnavanem območju je predvideno preoblikovanje Ulice
Ambrožiča Novljana, na kateri se za boljšo prometno prepustnost križišča uredijo ločeni smerni
pasovi za levo in desno zavijanje na Šmartinsko cesto. Zagotovi se tudi dostop s severne strani
preko obstoječe oziroma novo predvidene ceste. Prav tako se zagotovi tudi dostop do objekta z
južne strani in novo predvidene cestne povezave, ki pa se, skladno z utemeljitvami navedenimi v
tem elaboratu, začasno ne izvede v celotni potezi med Kajuhovo ulico in Ameriško ulico temveč v
začetni fazi le kot dostop do trgovskega objekta v polnem (predvidenem) profilu končne ureditve.
V podrobnejših določilih OPN MOL ID glede okoljske, energetske in elektronsko komunikacijske
gospodarske javne infrastrukture za EUP JA-250 ni navedenih podrobnejših določil za gradnjo
gospodarske javne infrastrukture v novo predvideni cesti razen navedbe za vodovodno omrežje, da
se na južnem robu območja (lokacija novo predvidene ceste) dogradi javno vodovodno omrežje
skladno s pogoji upravljavca vodovodnega sistema. Ostala podrobnejša določila se nanašajo na
načine in pogoje gradnje gospodarske javne infrastrukture.
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3

PREDSTAVITEV IDEJNE REŠITVE IN STROKOVNIH PODLAG

3.1

Predstavitev idejne rešitve zasnova objekta IKEA

Vir: Trgovski objekt IKEA, PGD, št. projekta 160036-S, Elea iC, Februar 2017
Na lokaciji nekdanjega območja Gradis in Vaga v Ljubljani je predvidena gradnja novega
trgovskega objekta IKEA. Predvideni trgovski objekt je dvonadstropna trgovska stavba višine ca
13,50 m in površine ca 34.000 m2. Investitor IKEA je lastnik vseh zemljišč znotraj EUP JA-250, na
katerih je predvidena gradnja trgovskega objekta. Na pripadajočih parcelah (površine 67.668,00
m2) bo poleg objekta zagotovljena tudi vsa pripadajoča infrastruktura.

Slika 26: PGD trgovskega objekta IKEA; Vir: Elea IC d.o.o., št.proj. 160036-I, november 2017

Skladno s prostorsko izvedbenimi pogoji je ureditev dostave za trgovski objekt IKEA predvidena iz
severne strani, po ulici Ambrožiča Novljana; priključevanje trgovskega objekta pa je predvideno na
južni strani, preko nove južne povezovalne ceste, ki se na obstoječe javno cestno omrežje
priključuje v rekonstruiranem krožnem križišču Ameriške, Argentinske in Italijanske ulice v BTC.
Vrsta in obseg nameravane investicije
– klasifikacija celotnega objekta po CC-Si: 12301 – Trgovske stavbe
– klasifikacija posameznih delov objekta: 94 % 12301 Trgovske stavbe, 6 % 12112 Gostilne,
restavracije in točilnice
– razvrstitev objekta: zahtevni objekt
– tip objekta: tip F – objekt velikega merila in tehnološka stavba
– bruto tlorisna površina objekta: 33.972,60 m2
– tlorisna velikost stavbe na stiku z zemljiščem: 121,10 m x 185,10 m
– število etaž: K-delno + P + 1
– najvišja višina objekta: +13,50 m (308,00 mnv)
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– odstotek zelenih površin: 15%
– faktor zazidanosti: 33%

Slika 27: PGD trgovskega objekta IKEA, prikaz priključkov komunalne infrastrukture; Vir: Elea IC d.o.o.
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Slika 28: PGD trgovskega objekta IKEA, prikaz glavne (južne) fasade; Vir: Elea IC d.o.o.

Parkirni normativi
Območje posega se nahaja v parkirni coni 3.
Na parceli, namenjeni gradnji, ali v EUP, kadar je to v tem členu posebej določeno, je treba za vsak
objekt oziroma za posamezni del objekta, ki je predmet gradnje, zagotoviti naslednje najmanjše
število PM:
Določila OPN MOL ID

Namembnost
objektov

Število PM za
motorni promet

2. Poslovno-trgovske dejavnosti
12301 Trgovske
1 PM/70,00 m2
stavbe
BTP objekta,
(trgovina z
od tega najmanj
neprehrambnimi
75 % PM za
izdelki)
obiskovalce
12301 Trgovske
1 PM/40,00 m2
stavbe (lokalna
BTP objekta,
trgovina od
od tega najmanj
200,00 do
75 % PM za
500,00 m2 BTP)
obiskovalce; 2
PM/100,00 m2
BTP objekta
5. Posebne dejavnosti
12112 Gostilne,
1 PM/10 sedežev
restavracije in
in
točilnice
1 PM/tekoči
meter točilnega
pulta,
od tega najmanj
75 % PM za
goste
SKUPAJ

Število PM za
kolesarski
promet
1 PM/100,00 m2
BTP objekta

2 PM/100,00 m2
BTP objekta

1 PM/10 sedežev
in
1 PM/tekoči
meter točilnega
pulta

Izračun števila PM za trgovski objekt IKEA
(bruto tlorisna površina objekta: 33.972,60
m2)
Število PM za motorni
Število PM za
promet
kolesarski
promet
Bruto površina trgovine z
neprehrambenimi izdelki
je 29.450 m2. Izračun
29450:70=420,70/421
PM
Bruto površina s
prehrambenimi izdelki je
200 m2. Izračun
200:40=5/ 5 PM

29450 m2 :
100 = 294,5/
295 PM-kolesa

Restavracija ima 490
sedežev in 6 metrov
točilnega pulta. Izračun:
490:10= 49+6=55/
55PM

490 : 10 = 49
+ 6 = 55PM-za
kolesa

481 PM

354 PM / 2
177 PM*

200m2 : 100 =
2 x 2 = 4PM-za
kolesa

* V parkirni coni 2 je treba na parceli, namenjeni gradnji, zgraditi najmanj 70 % in v parkirni coni 3 najmanj 50 % s
predpisanih PM za kolesarski promet.
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Potrebno število parkirnih mest je določeno v skladu z zahtevami OPN. Skupaj je po normativu
OPN MOL potrebnih 481 PM. Ker pa ima investitor IKEA veliko funkcionalno površino ob objektu,
bo izvedenih skupno 943 PM z dodatnimi 25 PM za prevzem blaga in 3 PM za taksi. Zagotovljenih
je min. 5% parkirnih mest za invalide in dodatnih 5% parkirnih mest za enosledna vozila. Dodatno
je v skladu z zahtevami OPN na območju parkirišča predvidenih deset polnilnic za polnjenje
električnih vozil (1 polnilnica/100 PM).
Vrsta parkirišč po kategoriji je prikazana v naslednji tabeli:
VRSTA PARKIRIŠČA
Osebna vozila
Vozila oseb z invalidskimi vozički
Vozila na elektriko
Vozila za družine
SKUPAJ :
Parkirna mesta za prevzem blaga
Taksi
Parkirna mesta kolesa
Druga enosledna vozila (motorji)

Število PM
865
48
10
20
943
25
3
177
48

Za določitev števila parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički je treba upoštevati predpise
za projektiranje objektov brez grajenih ovir.
5% od 943 PM = 47,2 / predvidenih je 48 PM
Vsako parkirišče z več kot 100 parkirnimi mesti za motorni promet mora imeti tudi eno mesto z
napravo za napajanje električnih avtomobilov.
Na parkirišču ob trgovskem objektu IKEA je predvidenih 10 PM za napajanje avtomobilov na
elektriko.
Na parcelah, namenjenih gradnji, je treba od števila PM za osebna motorna vozila, zagotoviti
dodatnih 5 % parkirnih mest za druga enosledna vozila. To določilo se upošteva, če je v objektu
na podlagi izračuna iz preglednice 11 treba zagotoviti več kot 20 PM.
Na parceli gradnje bo zagotovljeno 48 PM za druga enosledna vozila.
Nove parkirne površine na nivoju terena, ki so večje od 10 PM, je treba ozeleniti. Zasaditi je treba
vsaj eno drevo na 4 PM. Drevesa morajo biti po parkirišču razporejena čim bolj enakomerno.
Predvidenih je skupno 971 PM. Izračun 971: 4 = 243 dreves. Glede na 32. člen OPN je dopustno
30 % dreves zamenjati z visokimi grmovnicami. Na parceli bo zasajeno 170 dreves in 73 visokih
grmovnic.
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Javni promet

Slika 29: Javni promet v Ljubljani, na širšem območju lokacijske preveritve; Vir: Prominfo

Z rdečo in modro črtkano črto je označena načrtovana povezava med Ameriško ulico in Kajuhovo
ulico ter z rdeče obrobljenima krogoma sta označeni načrtovani lokaciji avtobusnih postajališč. Z
rdečo črtkano črto je označena povezava med Ameriško ulico in Kajuhovo ulico v primeru začasne
prometne ureditve (brez izvedene navezave na Kajuhovo ulico), z modro črtkano črto pa je označen
preostali del povezave med Ameriško ulico in Kajuhovo ulico po priključitvi nove povezovalne ceste
na Kajuhovo ulico.
Do vzpostavitve nove avtobusne linije (po izvedbi priključka nove povezovalne ceste na Kajuhovo
ulico) bodo za obiskovalce in zaposlene v trgovskem objektu IKEA na voljo za uporabo obstoječe
avtobusne linije (27 NS Rudnik – BTC – Letališka, 2 Nove Jarše – Zelena jama, 7 Pržan – Nove Jarše,
7L Pržan – Letališka, 12 Bežigrad – Vevče, 12D Bežigrad – Dragomelj, 27K Bavarski dvor – BTCAtlantis, 24 BTC-Atlantis – Vevče, 22 Kamna Gorica – Fužine P+R). V neposredni bližini
obravnavanega območja se nahajata dve avtobusni postajališči javnega mestnega prometa, in sicer
avtobusno postajališče BTC-uprava, ki je locirano na severni strani območja obravnave ter
avtobusno postajališče BTC-tržnica na vzhodni strani območja obravnave. Na obeh avtobusnih
postajališčih ustavlja avtobus na liniji 27 (Letališka-obračališče – NS Rudnik).
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Kolesarske povezave

Slika 30: Kolesarski promet z lokacijami Bicike(LJ) na širšem območju lokacijske preveritve; Vir: Prominfo

Z rdečo črtkano črto so označene načrtovane in rekonstruirane kolesarske povezave: na Ulici
Ambrožiča Novljana in na povezavi med Rožičevo ulico in Ulico Ambrožiča Novljana. S tanjšo rdečo
črtkano črto je označena varna kolesarska pot. Z rdečo in modro črtkano črto je označena
načrtovana kolesarska povezava med Ameriško ulico in Kajuhovo ulico. Z rdečo črtkano črto je
označena izvedba kolesarske povezave med Ameriško ulico in Kajuhovo ulico v primeru začasne
prometne ureditve (brez izvedene navezave na Kajuhovo ulico), z modro črtkano črto pa je označen
preostali del kolesarske povezave med Ameriško ulico in Kajuhovo ulico po priključitvi nove
povezovalne ceste na Kajuhovo ulico. Z rdeče obrobljenim krogom je prikazana (v primeru ločenega
dogovora med lastnikom trgovskega objekta in koncesionarjem) možnost postavitve nove postaje
BicikeLJ.
Nove kolesarske povezave se navežejo na obstoječe kolesarske poti.
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Slika 31: Kolesarski promet z lokacijami kolesarskih stojal na širšem območju lokacijske preveritve; Vir: Prominfo

Z rdečo črtkano črto so označene načrtovane in rekonstruirane kolesarske povezave: na Ulici
Ambrožiča Novljana in na povezavi med Rožičevo ulico in Ulico Ambrožiča Novljana. S tanjšo rdečo
črtkano črto je označena varna kolesarska pot. Z rdečo in modro črtkano črto je označena
načrtovana kolesarska povezava med Ameriško ulico in Kajuhovo ulico. Z rdečo črtkano črto je
označena izvedba kolesarske povezave med Ameriško ulico in Kajuhovo ulico v primeru začasne
prometne ureditve (brez izvedene navezave na Kajuhovo ulico), z modro črtkano črto pa je označen
preostali del kolesarske povezave med Ameriško ulico in Kajuhovo ulico po priključitvi nove
povezovalne ceste na Kajuhovo ulico. Z rdeče obrobljenim krogom je prikazana nova lokacija
kolesarskih stojal pred trgovskim objektom IKEA.
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Peš promet

Slika 32: Peš promet – načrtovane nove ureditve na širšem območju lokacijske preveritve; Vir: Prominfo

Z rdečo črtkano črto so označene načrtovane in rekonstruirane peš povezave: na Ulici Ambrožiča
Novljana, med Ameriško ulico in Ulico Ambrožiča Novljana in na povezavi med Rožičevo ulico in
Ulico Ambrožiča Novljana.
Z rdečo in modro črtkano črto je označena načrtovana peš povezava med Ameriško ulico in
Kajuhovo ulico. Z rdečo črtkano črto je označena izvedba peš povezave med Ameriško ulico in
Kajuhovo ulico v primeru začasne prometne ureditve (brez izvedene navezave na Kajuhovo ulico), z
modro črtkano črto pa je označen preostali del peš povezave med Ameriško ulico in Kajuhovo ulico
po priključitvi nove povezovalne ceste na Kajuhovo ulico.
Nove peš povezave se navežejo na obstoječe peš ureditve.
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Parkirišča in polnilnice za električna vozila

Slika 33: Parkirišča in polnilnice za električna vozila na širšem območju lokacijske preveritve; Vir: Prominfo

Z rdečo črtkano črto je označena povezava med Ameriško ulico in Kajuhovo ulico v primeru
začasne prometne ureditve (brez izvedene navezave na Kajuhovo ulico), z modro črtkano črto pa
je označen preostali del povezave med Ameriško ulico in Kajuhovo ulico po priključitvi nove
povezovalne ceste na Kajuhovo ulico.
V obravnavanem območju je v skladu z zahtevami OPN na območju parkirišča pred trgovskim
objektom IKEA predvidenih deset polnilnic za polnjenje električnih vozil (1 polnilnica/100 PM). Na
sliki je z rdečim krogom prikazana informativna lokacija polnilnic za polnjenje električnih vozil.

3.2

Ekspertno mnenje

Influence of connection of IKEA Ljubljana store to Kajuhova street, PNZ svetovanje projektiranje
d.o.o., št. proj. 16_555/1, november 2017
Povzetek
Namen izdelave ekspertnega mnenja je bil preveriti možnosti priključevanja trgovine IKEA na
mestno omrežje z začasno prometno ureditvijo (izgradnja povezovalne ceste med Kajuhovo ulico
in Ameriško ulico brez izvedbe priključka na Kajuhovo ulico). V predhodnih študijah je bila
obravnavana sobotna dopoldanska konična ura, ki je bila za potrebe izdelave ekspertnega mnenja
dopolnjena s popoldansko konico na delovni dan. Trgovina IKEA ima v času popoldanske konice
na delovni dan za 30 - 60% manj prometa, in s tem tudi manjše število kupcev in prihodov ter
dohodov vozil (kar je ugotovljeno na osnovi analize obiska trgovin IKEA v sosednjih državah). V
popoldanski konici na delovni dan so razmere na ostalem omrežju mestnih cest, ki so vključene v
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prometni model, bolj kritične kot razmere na dovoznih cestah v trgovino IKEA v soboto, ko je
konica obiska trgovine IKEA.
Ekspertno mnenje podaja ugotovitev, da ima že danes (brez izgrajene trgovine IKEA) večina križišč
na glavnih mestnih cestah v vplivnem območju trgovine IKEA slabšo raven uslug, kot jo zahteva
pravilnik o projektiranju. Razmere kljub temu na običajni delovni dan niso kaotične, kar dokazuje
tudi raziskava podjetja TomTom, ki se ukvarja z analizami hitrosti vozil v prometu. Omenjena
raziskava kaže, da je stopnja prometnih zastojev v Ljubljani relativno nizka, posebej v primerjavi z
ostalimi primerljivimi evropskimi mesti. Tako je Ljubljana med mesti do 800.000 prebivalcev na
159. mestu glede na povprečno podaljšanje potovalnega časa na povprečni dan (16%). V jutranji
(27% in 137. mesto) in popoldanski konici (39% in 94. mesto) je podaljšanje potovalnega časa
seveda večje. Več prometnih zastojev imajo tudi mesta z bistveno obsežnejšim javnim prevozom,
kot npr. Stuttgart, Salzburg, Zürich, Gradec, Wiesbaden, Dresden, Karlsruhe, Innsbruck,
Eindhoven, Rotterdam, Utrecht.
Ob izgradnji trgovine IKEA (brez priključka nove povezovalne ceste na Kajuhovo ulico) bi se
potovalni čas v popoldanski konici na delovni dan npr. na odseku Šmartinske ceste med Kajuhovo
ulico in obvoznico podaljšal s sedanjih 4:28 minute za 6-17% (oziroma za 17-46 sekund). Zaradi
začasne ureditve priključka trgovine IKEA na Kajuhovo ulico, bi se promet preusmeril na druge
priključke. Največ dodatnih zamud bi to povzročilo v križišču Šmartinske in Ameriške ceste.
Spremenjene prometne razmere (zaradi neizgradnje priključka na Kajuhovo ulico) se ocenjujejo
kot pogojno sprejemljive, ob upoštevanju, da popoldanski obisk trgovine IKEA na delovni dan ne
bi presegel 60% sobotnega obiska.
Ne glede na izgradnjo trgovine IKEA se za izboljšanje dostopnosti do območja BTC predlaga
naslednje ukrepe:
- optimizacija semaforskih programov,
- vzpostavitev postaje sistema BicikeLJ,
- spodbujanje uporabe javnega prometa in sistema P+R (obstoječi P+R Stožice, Studenec).
Te ukrepe se priporoča ne glede na izgradnjo trgovine IKEA, saj bi pozitivno vplivale že na sedanje
prometne razmere.

3.3

Prometna študija

Verification of connection of IKEA store to planned road network, PNZ svetovanje projektiranje
d.o.o., št. proj. 18_750, september 2018
Povzetek
Namen prometne študije (z uporabo mezoskopske simulacije) je bil dodatno in bolj podrobno kot
v ekspertnem mnenju preveriti vpliv začasne prometne ureditve (izgradnja povezovalne ceste med
Kajuhovo ulico in Ameriško ulico brez izvedbe priključka na Kajuhovo ulico). Obravnavano
območje ni zajemalo samo območja trgovine IKEA, temveč širše območje BTC (med Kajuhovo,
Letališko, Šmartinsko in obvoznico).
Z uporabo mezoskopske simulacije je bilo v prometni študiji preverjeno:
63
ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE ZA DEL EUP JA-250, LUZ d.d.

-

prepustnost prometnega omrežja v primeru začasne prometne ureditve,
preveritev ustreznosti dostopov do trgovine IKEA v primeru začasne prometne ureditve,
velikost vpliva na sosednja zemljišča zaradi spremembe količine in poteka prometa.

V prometni študiji je bila obravnavana popoldanska konica na delovni dan, ki je po analizi števnih
podatkov na širšem območju BTC-ja bolj kritična od sobotne dopoldanske. Obstoječe razmere na
obravnavanem območju (obstoječi promet, delovni čas BTC…) so bile natančno modelirane.
Na podlagi statistične analize obiska nekaterih trgovin IKEA v bližnjih državah (Italija, Hrvaška,
Avstrija, Srbija, Madžarska) je bilo ugotovljeno, da je promet, ki ga generira trgovina IKEA v
popoldanski konici na delovni dan 50% manjši od dopoldanskega prometa v soboto (v soboto je
720 prihodov vozil in 560 odhodov vozil iz trgovine IKEA). Upoštevano je bilo torej 360 prihodov
vozil na uro in 280 odhodov vozil na uro iz trgovine IKEA v popoldanski konici na delovni dan. V
popoldanski konici na delovni dan ni predvidene dostave za trgovino IKEA.

Slika 34: Prometna študija: primerjava obiskov trgovin IKEA v bližnjih državah; Vir: PNZ d.o.o.

Ugotovljeno je bilo, da bi iz smeri Kajuhove ulice, po novi povezovalni cesti potekal tako promet
za BTC (250-300 vozil/uro) kot promet do trgovine IKEA (60 vozil/uro). Izgradnja povezovalne
ceste brez priključka na Kajuhovo ulico tako pretežno vpliva na dostop v območje nakupovalnega
središča BTC in manjši meri na dostop do trgovine IKEA.
Prepustnost prometnega omrežja je bila preverjena glede na spremembe prometnih razmer in
spremembe potovalnih časov.
Na spodnji sliki so prikazane prometne razmere na odsekih območja BTC (legenda barv: zelenonormalen prometni tok; oranžno-počasni promet; rdeče-zastoji; vijolično-režim stop - go,
nastajanje vrst). Ugotovljeno je bilo, da zaradi začasne prometne ureditve brez izvedbe
priključka na Kajuhovo ulico ne bi prišlo do večjega poslabšanja razmer na območju BTC.
V primeru začasne ureditve bi bili zastoji, podobno kot danes, ko trgovina IKEA še ne
obratuje, še vedno omejeni na območja križišč, kar je tudi pričakovano.
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Slika 35: Prometna študija: preveritev prometnih razmer na območju trgovskega objekta IKEA (leva slika: začasna
ureditev; desna slika: končna ureditev po OPN); Vir: PNZ d.o.o.

Preverjen je bil vpliv začasne prometne ureditve na ustreznost razpoložljivih dostopov, pri čemer
je potrebno poudariti, da so vsi štirje dostopi (Ulica Ambrožiča Novljana, Kristalna palača, Ameriška
ulica in Italijanska ulica) tudi končni dostopi. S kasnejšo navezavo povezovalne ceste na Kajuhovo
ulico (končna prometna ureditev po OPN) bo omogočen še peti dostop iz smeri Kajuhove ulice. V
primeru končne prometne ureditve bi iz Kajuhove ulice v IKEA trgovino prišlo skupaj približno 60
vozil (cca. 15 %) od skupno 360 prihodov vozil in 280 odhodov vozil iz trgovine IKEA v popoldanski
konici delovnega dne. V primeru začasne prometne ureditve, ko priključek nove povezovalne ceste
na Kajuhovo ulico ne bi bil izveden, bi se vozila v BTC in IKEA trgovino enakomerno preusmerila
na ostale dostope.
V kolikor upoštevamo prerazporeditev prometa, vezanega na BTC območje tudi zaradi
ostalih dejavnosti, bi se zaradi začasne prometne ureditve skupno prerazporedilo 100 –
200 vozil/uro, kar pomeni, da bi bil vpliv na ostale cestne odseke tudi v tem primeru še
vedno relativno majhen in primerljiv z dnevnim nihanjem prometnih obremenitev na
dostopnih cestah in v samem območju BTC-ja.
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Slika 36: Prometna študija: razlike v prometnih obremenitvah (obremenitve pri začasni ureditvi minus obremenitve s
končno ureditvijo po OPN; vozil/uro); Vir: PNZ d.o.o. (zelena barva: manj vozil, rdeča barva: več vozil)

Primerjava potovalnih časov na spodnji sliki kaže, da bi se potovalni čas v primeru začasne
prometne ureditve podaljšal največ do 1 minute, kar je po strokovni oceni povsem sprejemljivo.
Spremembe potovalnih časov so podrobneje prikazane v spodnji tabeli.
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potovalni čas v sekundah

Bratislavska-Letališka-Kajuhova
Kajuhova-Letališka-Bratislavska
Šmartinska-vzhod
Šmartinska-zahod

DS1 (začasna
ureditev)
339
367
205
169

DS2 (končna
ureditev)
279
329
199
168

razlika (% in sek)
DS2/DS1

DS2-DS1

-18%
-10%
-3%
0%

-61 sec
-37 sec
-7 sec
-1 sec

Slika 37: Prometna študija: spremembe potovalnih časov na izbranih povezavah; Vir: PNZ d.o.o.

–
–

–
–
–
–
–
–

3.4

Rezultati prometne študije dokazujejo:
da se razmere na območju BTC-ja v primeru začasne prometne ureditve (brez navezave nove
povezovalne ceste med Kajuhovo ulico in Ameriško ulico na Kajuhovo ulico) ne bodo bistveno
poslabšale (posebej v začetnem obdobju delovanja trgovine IKEA do leta 2028),
da se bo povečan obseg prometa zaradi vseh dejavnosti v BTC-ju do leta 2028 enakomerno
porazdelil na Šmartinsko cesto, Kajuhovo ulico in Bratislavsko cesto,
da se bo prometna pretočnost na nekaterih odsekih Šmartinske ceste zmanjšala (za izboljšanje
prometne pretočnosti se priporoča optimizacija semaforjev na Šmartinski cesti),
v primeru končne ureditve se zaradi nove povezovalne ceste deloma poveča promet na
Kajuhovi ulici in hkrati zmanjša na Šmartinski cesti,
da bi se nova povezovalna cesta, bolj kot dostop do trgovskega objekta IKEA, uporabljala kot
nov dostop v območje BTC in kot nova povezava do ljubljanske obvoznice,
da bi se, v primeru začasne ureditve, prometni tokovi porazdelili na Šmartinsko in Letališko
cesto,
da bi se v primeru začasne ureditve 60 vozil/uro, ki bi sicer do IKEA trgovine v primeru končne
ureditve prihajali iz Kajuhove ceste, prerazporedilo na ostale štiri dostope, kar pa je primerljivo
z dnevnim nihanjem prometnih obremenitev na območju BTC-ja.

Ekspertno mnenje s področja vplivov na okolje

Mnenje glede možnih vplivov spremembe posega na okolje - trgovski objekt IKEA, glede na elaborat
lokacijske preveritve za del enote urejanja prostora JA-250O, E-NET OKOLJE, okoljevarstvene
storitve d.o.o.
Povzetek
Namen izdelave ekspertnega mnenja glede možnih vplivov spremembe posega na okolje (predvsem
za segment hrupa) je preveriti začasno ureditveno situacijo priključevanja trgovskega objekta IKEA
na novo cestno povezavo med Kajuhovo ulico in Ameriško ulico, brez navezave nove povezovalne
ceste na Kajuhovo ulico.
V mnenju glede na nameravano spremembo je podrobneje obravnavan samo dejavnik hrupa, ker
predlagana sprememba prometne ureditve (priključevanja trgovskega objekta IKEA na novo
povezovalno cesto, brez načrtovane povezave na Kajuhovo ulico), glede na svoje značilnosti ne bo
imela pomembnega vpliva na druge dejavnike okolja (kakovost zraka, kakovost in uporaba tal,
kakovost in količina podzemnih vod, vibracije, odpadki, elektromagnetno sevanje, svetlobno
onesnaženje).
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Iz prometne študije (PNZ d.o.o, september 2018) za primer začasne ureditve (izgradnja nove
povezovalne ceste brez priključevanja na Kajuhovo ulico) je razvidno, da se bodo prometne
obremenitve na Šmartinski in Letališki cesti nekoliko povečale (z vidika hrupa se ne bodo bistveno
poslabšale), medtem ko se bodo po Kajuhovi ulici nekoliko zmanjšale. Pri tem je poudarjeno, da gre
za začasno ureditev, ki bo trajala do izgradnje priključka povezovalne ceste na Kajuhovo ulico.
Del prometa, ki se bo preusmeril na Letališko cesto, z vidika hrupa ni problematičen. Cesta poteka
v celoti skozi industrijsko območje in ob njej ni območij, namenjenih bivanju ali drugih za hrup
občutljivih območij.
Trgovski objekt IKEA bo v času obratovanja na obravnavanem območju povzročal dodatni promet
(predvsem v dnevnem in večernem obdobju, nikakor pa ne v nočnem obdobju), ki pa glede na
obstoječe stanje, ne prinaša pomembne dodatne obremenitve s hrupom. Namreč, ko se
obremenitve, ki jih bo povzročalo obratovanje IKEA, logaritmično prišteje k obstoječim
obremenitvam, je ugotovljeno, da obratovanje IKEA tako v predvideni, kot tudi začasni ureditvi (brez
priključka povezovalne ceste na Kajuhovo ulico), ne bo poslabšalo stanja z vidika obremenitve s
hrupom na območju.
Izvedba začasnega stanja torej ne bo dodatno povečala obremenitev okolja in ne bo poslabšala
bivalnih in delovnih razmer na območju.
Ocenjuje se, da bo v času začasne prometne ureditve posredni vpliv posega, povezan z
obratovanjem IKEA, celo nekoliko manjši kar zadeva bivalno okolje na Kajuhovi in Cilenškovi ulici,
medtem ko bo na Šmartinski cesti v približno enakem obsegu, kot bi bil, če bi se povezovalna cesta
v celoti izvedla.
Glede na začasno stanje (izgradnja nove povezovalne ceste brez navezave na Kajuhovo ulico) se bo
torej v segmentu hrupa in delno kvalitete zraka (zaradi nekoliko manjše prometne obremenitve na
tem delu območja) situacija na delu Kajuhove ulice in Cilenškove ulice začasno celo izboljšala,
vendar bo po izvedbi navezave nove povezovalne ceste na Kajuhovo ulico ta obremenitev ostala na
nivoju, kot je bil izračunan v Poročilu. Ne glede na izračune v Poročilu pa bo lahko po izvedbi
končnega stanja (kot je predvidena z veljavnim prostorskim aktom), obremenitev na celotnem
območju tako IKEA kot BTC-ja nižja, predvsem zaradi uvajanja večjega števila tihih (električnih) vozil,
morebitnega tihega asfalta in prometne politike nasploh.

3.5

Mnenje s področja okoljske, energetske in elektronske komunikacijske gospodarske
javne infrastrukture

Ker OPN MOL ID s prostorskimi izvedbenimi pogoji ne opredeljuje načina priključevanja
načrtovanega trgovskega objekta IKEA na vodovodno in kanalizacijsko omrežje poleg tega pa tudi
v podrobnejših prostorskih izvedbenih pogojih ni navedenih podrobnejših določil (razen, da se
vodovodno omrežje dogradi na južnem robu EUP JA-250 - kar je grafično prikazano v grafičnem
delu OPN MOL ID, karta 4.1), je v skladu z OPN MOL ID dopustna gradnja načrtovanega
vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v obsegu, kot bo to določeno v PGD projektu, prav tako
pa je z OPN MOL ID v skladu z 12. členom dopustna tudi gradnja načrtovanega vodovodnega
omrežja in kanalizacijskega omrežja v trasah, kot bodo določene v PGD projektu in bodo zanje
pridobljena veljavna soglasja upravljavca teh vodov. Za gradnjo ostale GJI prav tako določila 12.
člena, ki dopuščajo gradnjo GJI (pod določenimi pogoji) praktično na celotnem območju MOL.
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Zaradi navedenega menimo, da spremembe določil OPN MOL ID s stališča okoljske, energetske in
elektronsko komunikacijske gospodarske javne infrastrukture niso potrebne, saj ureditve GJI niso
opredeljene v takšni natančnosti in določenosti, da bi jih ne bi bilo možno urediti skladno s
spremenjeno faznostjo izgradnje novo predvidene ceste ali sploh neodvisno od gradnje novo
predvidene ceste, kot bodo načrtovane v PGD projektu in na katere bodo pridobljena soglasja
upravljavcev infrastrukturnih vodov in ostalih nosilcev urejanja prostora.
3.6

Primerjava prometnega funkcioniranja območja po OPN in po začasni ureditvi

Slika 38: Prikaz prometnega funkcioniranja območja lokacijske preveritve po OPN MOL ID (s polno črto prikazane
možnosti uvozov v območje; s črtkano črto prikazane možnosti izvozov iz območja)

Glavni dostopi do predvidenega trgovskega objekta IKEA so po OPN predvideni:
– s severne strani s Šmartinske ceste preko Ulice Ambrožiča Novljana in novo predvidene
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povezovalne ceste ob severozahodnem robu območja (glavni uvoz/ izvoz za dostavna vozila do
nakladalnih ramp je lociran ob S fasadi objekta) in
– z južne strani preko novo predvidene ceste med Kajuhovo ulico in Ameriško ulico – glavni uvoz/
izvoz za kupce do parkirnih površin.
Prometni povezavi med novo predvidenima cestama na južnem in severnem robu območja
gradbene parcele trgovskega objekta IKEA sta predvideni kot interni prometnici.
Na gradbeni parceli trgovskega objekta je predvideno zadostno število parkirnih mest. Predvidenih
je 865 parkirnih mest za avtomobile, kar presega zahtevano število parkirnih mest po določilih
OPN MOL ID (zahtevanih je 481 parkirnih mest za velikost objekta 30.000 m2). Parkirišča so
zagotovljena na zunanjih površinah. Parkirna mesta za enosledna vozila so predvidena skladno s
splošnimi določili OPN MOL ID. Zagotovljenih je min. 5% parkirnih mest za invalide (48) in
dodatnih 5% parkirnih mest za enosledna vozila (48). Dodatno je v skladu z zahtevami OPN na
območju parkirišča predvidenih deset polnilnic za polnjenje električnih vozil (1 polnilnica/100 PM).
OPN predvideva, da bo gradbena parcela trgovskega objekta povezana z obstoječimi prometnimi
omrežji za kolesarski in peš promet. V primeru ločenega dogovora med lastnikom trgovskega
objekta in koncesionarjem je na južni strani trgovskega objekta možno urediti novo postajališče
za izposojo koles »BicikeLJ«.
Pred trgovskim objektom, na južni strani, je predvideno postajališče javnega avtobusnega
prometa, v primeru vzpostavitve linij tramvaja pa tudi postajališče za tramvaj. Načrtovano
avtobusno postajališče bo izvedeno že v času izvedbe začasne prometne ureditve, vendar bo
funkcionalno šele po zagotovitvi priključka nove povezovalne ceste na Kajuhovo ulico, saj v času
začasne ureditve avtobus do tega postajališče ne more dostopati. Do vzpostavitve nove avtobusne
linije (po izvedbi priključka nove povezovalne ceste na Kajuhovo ulico) bodo za obiskovalce in
zaposlene v trgovskem objektu IKEA na voljo za uporabo obstoječe avtobusne linije (27 NS Rudnik
– BTC – Letališka, 2 Nove Jarše – Zelena jama, 7 Pržan – Nove Jarše, 7L Pržan – Letališka, 12
Bežigrad – Vevče, 12D Bežigrad – Dragomelj, 27K Bavarski dvor – BTC-Atlantis, 24 BTC-Atlantis –
Vevče, 22 Kamna Gorica – Fužine P+R). V neposredni bližini obravnavanega območja se nahajata
dve avtobusni postajališči javnega mestnega prometa, in sicer avtobusno postajališče BTC-uprava,
ki je locirano na severni strani območja obravnave ter avtobusno postajališče BTC-tržnica na
vzhodni strani območja obravnave. Na obeh avtobusnih postajališčih ustavlja avtobus na liniji 27
(Letališka-obračališče – NS Rudnik).
Začasna prometna ureditev, ki je predmet lokacijske preveritve, bi bila vzpostavljena vse do
priključka nove povezovalne ceste na Kajuhovo ulico. Zaradi začasne prometne ureditve bodo do
območja IKEA zagotovljeni štirje dostopi (preko ulice Ambrožiča Novljana, mimo Kristalne palače,
po Ameriški ulici preko krožnega križišča in iz Letališke po Italijanski ulici preko krožnega križišča),
po izgradnji priključka nove povezovalne ceste na Kajuhovo ulico pa se bo zagotovil še peti dostop.
Z nove severne ceste je predviden uvoz samo za zaposlene, saj se na zahodnem delu pred
trgovskim objektom IKEA nahajajo parkirišča za zaposlene.
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Slika 39: Prikaz prometnega funkcioniranja območja lokacijske preveritve po začasni prometni ureditvi (s polno črto
prikazane možnosti uvozov v območje; s črtkano črto prikazane možnosti izvozov iz območja)
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Slika 40: Prikaz funkcioniranja območja lokacijske preveritve po začasni prometni ureditvi (z vidika obiskovalcev z
osebnimi vozili)
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Slika 41: Prikaz funkcioniranja območja lokacijske preveritve po začasni prometni ureditvi (z vidika pešcev)
Glavni dostopi za pešce so predvideni na južnem, zahodnem, vzhodnem in severnem robu območja. Pešci lahko do
trgovskega objekta IKEA dostopajo tudi preko vseh površin za pešce, ki so označene z rumenooranžno barvo.
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možnost
postavitve
postaje BicikeLJ

Slika 42: Prikaz funkcioniranja območja lokacijske preveritve po začasni prometni ureditvi (z vidika kolesarjev)
Glavni dostop za kolesarje preko varne kolesarske poti je predviden na jugozahodnem robu območja. Kolesarji lahko do
trgovskega objekta IKEA dostopajo tudi preko skupnega prometnega prostora, ki si ga v tem primeru delijo vsi uporabniki.
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Slika 43: Prikaz funkcioniranja območja lokacijske preveritve po začasni prometni ureditvi (z vidika dostave s tovornimi
vozili)
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Slika 44: Prikaz funkcioniranja območja lokacijske preveritve po začasni prometni ureditvi (z vidika zaposlenih v
trgovskem objektu IKEA)
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4

INDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV

4.1

Odstopanja od določb veljavnega prostorskega akta

Opis odstopanj
IKEA z lokacijsko preveritvijo predlaga, da se za namene izpolnitve njene gradbene namere –
izgradnja trgovskega objekta IKEA - dovoli individualno odstopanje od spodaj navedenega
izvedbenega pogoja, vezanega na pridobitev uporabnega dovoljenja za trgovski objekt v EUP JA250, ki ga določa OPN MOL ID v Prilogi 1: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne
enote urejanja prostora, brez spremembe OPN MOL ID:
»Do pridobitve uporabnega dovoljenja za trgovski objekt je treba urediti dostope, cesto
med Kajuhovo ulico in Ameriško ulico z vsemi križišči na tej cesti, vključno s križiščema
na Kajuhovi ulici in Ameriški ulici.«
IKEA z lokacijsko preveritvijo predlaga, da MOL sprejme sklep o lokacijski preveritvi, s katerim
odloči sledeče:
1. Družbi IKEA Slovenija, d.o.o. se za namene gradnje in obratovanja trgovskega objekta IKEA
dopusti individualno odstopanje od sledečega izvedbenega pogoja: »Do pridobitve
uporabnega dovoljenja za trgovski objekt je treba urediti dostope, cesto med Kajuhovo
ulico in Ameriško ulico z vsemi križišči na tej cesti, vključno s križiščema na Kajuhovi ulici
in Ameriški ulici.«
Predlagano odstopanje od izvedbenega pogoja je označeno kot prečrtano besedilo v modri barvi:

JA-250
FI - FAKTOR IZRABE (največ)
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (največ
%)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH
POVRŠIN (najmanj %)
VIŠINA OBJEKTOV

URBANISTIČNI POGOJI

/
50
10, razliko do 15 % zelenih površin, ki se ne zagotavljajo na raščenem terenu,
je treba nadomestiti z zeleno streho na objektu
do P+5+T; višina predvidene garažne stavbe na vzhodni strani območja ne sme
biti višja od terase nakupovalne galerije Kristalne palače; višina označevalnega
stolpa do 50,00 m
Glavni vhod v objekt mora biti oblikovno poudarjen, orientiran in navezan na
urejeno pešpot v širini najmanj 5,00 m do predvidenega parka v EUP JA-262,
ZPp. Ob vhodu v objekt je treba predvideti odprto tlakovano površino.
Najmanj 15 % površine vhodne fasade mora biti zastekljenih in transparentnih.
Na jugovzhodnem vogalu območja je dopustna postavitev označevalnega stolpa
(s svetlobnim napisom za lastne potrebe stavbe v obliki enakokrakega trikotnika
z dolžino stranice največ 18,00 m). Znotraj območja je dopustna tudi postavitev
vseh vrst objektov za oglaševanje za lastne potrebe. Na strehi je dopustna
postavitev svetlobnega napisa z višino do 5,00 m nad koto venca strehe.
Na zahodni strani, na meji z obstoječimi objekti tipov NA, NB in NV, je treba
zagotoviti zelene površine v širini najmanj 5,00 m.
Do pridobitve uporabnega dovoljenja za trgovski objekt je treba urediti dostope,
cesto med Kajuhovo ulico in Ameriško ulico z vsemi križišči na tej cesti, vključno
s križiščema na Kajuhovi ulici in Ameriški ulici.
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PROMETNA INFRASTRUKTURA

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN
ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJSKA
GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Na zemljiščih s parc. št. 319/1, 345/5 in 345/30, vse k. o. Moste, je dopustna
gradnja nadomestnih garaž z zemljišč s parc. št. 319/3, 319/4, 319/5, 319/6,
319/7, 319/8, 319/9, 319/10, 319/11, 319/12, 319/13, 319/14, 319/15 in
319/16, vse k. o. Moste.
Dostopi do objekta se uredijo:
– preko Ulice Ambrožiča Novljana,
– po načrtovani cesti ob severnem robu EUP JA-250 med Ameriško ulico in
Cilenškovo ulico. Do izgradnje načrtovane ceste je dopustna uporaba obstoječe
ceste na zemljiščih s parc. št. 186/28, 186/30, 187/29, 187/39 in 187/41, vse k.
o. Moste, ki morajo biti do izvedbe načrtovane ceste v javni rabi,
– z novo predvidene cestne povezave med Kajuhovo ulico in Ameriško ulico.
Dostopi do objekta za dostavo se uredijo s severne strani preko Ulice Ambrožiča
Novljana.
Obstoječi kanalizacijski zbiralnik se prestavi na vzhodni rob območja tako, da se
ohrani funkcionalni pomen zbiralnika v kanalizacijskem sistemu. Obseg
prestavitve se določi skladno s pogoji upravljavca kanalizacijskega sistema.
Za potrebe oskrbe s pitno in požarno vodo se prek vzhodnega in južnega roba
območja dogradi javno vodovodno omrežje skladno s pogoji upravljavca
vodovodnega sistema.
Obstoječe srednjenapetostno elektroenergetsko omrežje s pripadajočimi
transformatorskimi postajami se prestavi in preuredi skladno s potrebami
načrtovanega objekta in skladno s pogoji upravljavca elektroenergetskega
sistema. Obstoječe nizkonapetostno omrežje se preuredi oziroma odstrani. Vse
načrtovano elektroenergetsko omrežje mora biti izvedeno v podzemni izvedbi.
Zaradi načrtovane gradnje se ukinejo, prestavijo, preuredijo ali dogradijo
obstoječa elektronska komunikacijska omrežja skladno s pogoji upravljavcev teh
omrežij.
Dopustna je ureditev protihrupnih ukrepov.

2. Družbi IKEA Slovenija, d.o.o. se omogoči izgradnja trgovskega objekta IKEA pod sledečimi
pogoji:
Predlog čistopisa prostorskih izvedbenih pogojev po dopuščenem individualnem
odstopanju
JA-250
FI - FAKTOR IZRABE (največ)
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (največ
%)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH
POVRŠIN (najmanj %)
VIŠINA OBJEKTOV

URBANISTIČNI POGOJI

/
50
10, razliko do 15 % zelenih površin, ki se ne zagotavljajo na raščenem terenu,
je treba nadomestiti z zeleno streho na objektu
do P+5+T; višina predvidene garažne stavbe na vzhodni strani območja ne sme
biti višja od terase nakupovalne galerije Kristalne palače; višina označevalnega
stolpa do 50,00 m
Glavni vhod v objekt mora biti oblikovno poudarjen, orientiran in navezan na
urejeno pešpot v širini najmanj 5,00 m do predvidenega parka v EUP JA-262,
ZPp. Ob vhodu v objekt je treba predvideti odprto tlakovano površino.
Najmanj 15 % površine vhodne fasade mora biti zastekljenih in transparentnih.
Na jugovzhodnem vogalu območja je dopustna postavitev označevalnega stolpa
(s svetlobnim napisom za lastne potrebe stavbe v obliki enakokrakega trikotnika
z dolžino stranice največ 18,00 m). Znotraj območja je dopustna tudi postavitev
vseh vrst objektov za oglaševanje za lastne potrebe. Na strehi je dopustna
postavitev svetlobnega napisa z višino do 5,00 m nad koto venca strehe.
Na zahodni strani, na meji z obstoječimi objekti tipov NA, NB in NV, je treba
zagotoviti zelene površine v širini najmanj 5,00 m.
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PROMETNA INFRASTRUKTURA

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN
ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJSKA
GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Na zemljiščih s parc. št. 319/1, 345/5 in 345/30, vse k. o. Moste, je dopustna
gradnja nadomestnih garaž z zemljišč s parc. št. 319/3, 319/4, 319/5, 319/6,
319/7, 319/8, 319/9, 319/10, 319/11, 319/12, 319/13, 319/14, 319/15 in
319/16, vse k. o. Moste.
Dostopi do objekta se uredijo:
– preko Ulice Ambrožiča Novljana,
– po načrtovani cesti ob severnem robu EUP JA-250 med Ameriško ulico in
Cilenškovo ulico. Do izgradnje načrtovane ceste je dopustna uporaba obstoječe
ceste na zemljiščih s parc. št. 186/28, 186/30, 187/29, 187/39 in 187/41, vse k.
o. Moste, ki morajo biti do izvedbe načrtovane ceste v javni rabi,
– z novo predvidene cestne povezave med Kajuhovo ulico in Ameriško ulico.
Dostopi do objekta za dostavo se uredijo s severne strani preko Ulice Ambrožiča
Novljana.
Obstoječi kanalizacijski zbiralnik se prestavi na vzhodni rob območja tako, da se
ohrani funkcionalni pomen zbiralnika v kanalizacijskem sistemu. Obseg
prestavitve se določi skladno s pogoji upravljavca kanalizacijskega sistema.
Za potrebe oskrbe s pitno in požarno vodo se prek vzhodnega in južnega roba
območja dogradi javno vodovodno omrežje skladno s pogoji upravljavca
vodovodnega sistema.
Obstoječe srednjenapetostno elektroenergetsko omrežje s pripadajočimi
transformatorskimi postajami se prestavi in preuredi skladno s potrebami
načrtovanega objekta in skladno s pogoji upravljavca elektroenergetskega
sistema. Obstoječe nizkonapetostno omrežje se preuredi oziroma odstrani. Vse
načrtovano elektroenergetsko omrežje mora biti izvedeno v podzemni izvedbi.
Zaradi načrtovane gradnje se ukinejo, prestavijo, preuredijo ali dogradijo
obstoječa elektronska komunikacijska omrežja skladno s pogoji upravljavcev teh
omrežij.
Dopustna je ureditev protihrupnih ukrepov.
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4.2

Utemeljitev objektivnih okoliščin, zaradi katerih investicijska namera ne zadosti
prostorskim izvedbenim pogojem veljavnega prostorskega akta

Lokacijska preveritev se predlaga zaradi obstoja objektivnih okoliščin, ki jih določa 1. alineja
drugega odstavka 129. člena ZUreP-2, in sicer zaradi obstoja omejujočih okoliščin v zvezi z lokacijo,
neprimerno parcelno strukturo in drugih omejujočih okoliščin, na katere investitor ne more vplivati
in onemogočajo izvedbo investicije in terjajo nesorazmerne stroške na strani investitorja.
OPN MOL ID v JA-250 določa pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja za trgovski objekt IKEA
z izgradnjo nove povezovalne ceste med Kajuhovo in Ameriško ulico z vsemi križišči. Nova cesta
med Kajuhovo ulico in Ameriško ulico z vsemi križišči na tej cesti bi morala biti zgrajena med
drugim tudi na zemljiščih, ki niso v lasti IKEA, temveč v lasti Mestne občine Ljubljana, BTC d.d. in
PROTECT GL d.o.o. - v stečaju. Pridobitev uporabnega dovoljenja za trgovski objekt IKEA in
izgradnja ter odprtje trgovskega objekta IKEA, ki se nahaja v delu EUP JA-250 so tako vezani na
izpolnitev pogojev in dokončanje investicije iz EUP JA-853. Navedeno pomeni, da IKEA svoje
gradbene investicijske namere ne more izpolniti, vse dokler investicija in pogoji iz EUP JA-853 niso
izpolnjeni. Ker IKEA ni izključna lastnica zemljišč, ki se nahajajo v EUP JA-853, ne more vplivati na
izpolnitev pogojev in dokončanje investicije iz EUP JA-853 OPN MOL ID. Poleg tega gre za
zemljišča, ki so vezana na izgradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki bo v lasti MOL.
Dokončanje nove povezovalne ceste je sicer pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja in ne
gradbenega dovoljenja. Izvedbeni pogoj investitorja IKEA ne omejuje pri pridobitvi gradbenega
dovoljenja za trgovski objekt IKEA in pričetek gradnje trgovskega objekta, vendar pa omejujoč
izvedbeni pogoj vpliva na trenutek odprtja in pričetek obratovanja trgovine IKEA. Ker IKEA zaradi
razdrobljene lastniške in parcelne strukture na zemljiščih v EUP JA-853 nima vpliva na izpolnitev
investicije in pogojev iz EUP JA-853, nima niti vpliva na izpolnitev pogojev za pridobitev
uporabnega dovoljenja, na odprtje in pričetek obratovanja trgovine IKEA. Navedeno je
neposredno povezano s tveganji in stroški, ki lahko podjetju IKEA nastanejo zaradi omejujočega
pogoja, ki vpliva na pridobitev uporabnega dovoljenja in pričetek obratovanja trgovine. V primeru
izgrajene, vendar ne obratujoče trgovine bi IKEA glede na povprečni in pričakovani letni promet
utrpela nesorazmerne stroške in visoko poslovno izgubo. Poleg poslovne izgube pa bi nastali tudi
veliki stroški z vzdrževanjem objekta v mirovanju (neobratujoč objekt) in stroški povezani z
vzdrževanjem pogodb o zaposlitvi kadra iz razloga neobratovanja trgovine. V sklopu posledic, ki
bi jih IKEA utrpela v tem primeru, pa je potrebno zajeti tudi stroške vezane na garancijske roke za
dobro izvedbo del. Z dokončanjem izgradnje trgovskega objekta pričnejo teči garancijski roki za
dobro izvedbo del, ki lahko do trenutka tehničnega pregleda za pridobitev uporabnega dovoljenja
tudi potečejo ali pa se zaradi tega garancijsko obdobje, v katerem objekt obratuje, bistveno
skrajša. V tem primeru bi IKEA posledično prevzela tudi stroške, povezane z odpravo
pomanjkljivosti in morebitnih napak, ki bi jih bil dolžan odpraviti in sanirati izvajalec v garancijski
dobi. Iz navedenih razlogov, IKEA ugotavlja, da lahko prične z gradnjo trgovskega objekta šele, ko
bi bila tveganja glede pridobitve uporabnega dovoljenja za trgovski objekt odpravljena. Vse do
takrat pa IKEA svoje gradbene investicijske namere ne more izpolniti pod istimi pogoji kot veljajo
za ostale investitorje.
OPN MOL ID pridobitev uporabnega dovoljenja za trgovski objekt IKEA, od katerega je odvisna
tudi otvoritev in pričetek obratovanja trgovine IKEA, veže na pogoj, na katerega investitor nima
vpliva in je v izključni sferi tretjih oseb. Navedeno pomeni, da IKEA zaradi omejujočega pogoja
svoje investicijske gradbene namere ne more realizirati.
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IKEA lahko pri realizaciji svoje investicije zadosti vsem pogojem iz EUP JA-250, razen pogoju glede
pridobitve uporabnega dovoljenja, ki je vezan na izpolnitev pogojev in investicije v drugi EUP JA853. Gradbeni zakon določa povsem druge pogoje za pridobitev uporabnega dovoljenja in izdajo
uporabnega dovoljenja ne veže na izgradnjo povezovalne ceste. ZUreP-2 prav tako ne določa, da
mora OPN vsebovati pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja. IKEA tako lahko izpolni vse
zakonsko predpisane pogoje za gradnjo in obratovanje objekta.
Predlagano odstopanje od izvedbenih pogojev v prostoru ne spreminja načina priključevanja
trgovskega objekta na javno cestno infrastrukturo, omogoča pa izgradnjo in odprtje trgovskega
objekta IKEA. Predlagano odstopanje ne spreminja nobenih pogojev v EUP JA-853 in ne ukinja
izgradnje nove povezovalne ceste med Kajuhovo in Ameriško ulico z vsemi križišči. Novo
povezovalno cesto med Kajuhovo in Ameriško ulico je mogoče izgraditi postopoma kot gradnjo
linijskega gradbeno inženirskega objekta skladno s 44. členom Gradbenega zakona. Glede na
dejstvo, da pred izgradnjo trgovskega objekta IKEA ni možno zagotoviti zemljišč za izvedbo
rekonstrukcije križišča na Kajuhovi ulici ter za priključitev nove povezovalne ceste v rekonstruirano
križišče na Kajuhovi ulici, je s predlagano lokacijsko preveritvijo predvidena izgradnja južne
povezovalne ceste na odseku od krožnega križišča v BTC do zahodnega uvoza na območje IKEA.
Skladno s prostorsko izvedbenimi pogoji OPN MOL ID se dostopi do objekta uredijo: (1) preko
Ulice Ambrožiča Novljana, (2) po načrtovani cesti ob severnem robu EUP JA-250 med Ameriško
ulico in Cilenškovo ulico (do izgradnje načrtovane ceste se lahko uporablja obstoječa cesta na
zemljiščih s parc. št. 186/28, 186/30, 187/29, 187/39 in 187/41, vse k. o. Moste, ki mora biti do
izvedbe načrtovane ceste v javni rabi), (3) z novo predvideno cestno povezavo med Kajuhovo ulico
in Ameriško ulico, ki se priključuje na Ameriško in Italijansko ulico znotraj območja BTC. Dostopi
do objekta za dostavo se uredijo s severne strani preko Ulice Ambrožiča Novljana.
Predvidena ureditev bo predstavljala začasno stanje v prostoru do dokončne ureditve javne ceste,
ki bo izvedena po pridobitvi zemljišč, potrebnih za rekonstrukcijo križišča na Kajuhovi ulici in
navezavi nove povezovalne ceste v rekonstruirano križišče.
Zaradi predlaganega odstopanja prometne ureditve je bilo izdelano ekspertno prometno mnenje
in ekspertna ocena vplivov na okolje. Obe ekspertni mnenji sta podrobno predstavljeni v
nadaljevanju in priloženi temu elaboratu.
Skladno s prostorsko izvedbenimi pogoji je ureditev dostave za trgovski objekt IKEA predvidena iz
severne strani, po Ulici Ambrožiča Novljana; priključevanje trgovskega objekta pa je predvideno
na južni strani, preko nove južne povezovalne ceste, ki se na obstoječe javno cestno omrežje
priključuje v rekonstruiranem krožnem križišču Ameriške, Argentinske in Italijanske ulice v BTC.
Predvidena ureditev predstavlja začasno stanje v prostoru do navezave nove južne povezovalne
ceste na Kajuhovo ulico in ne spreminja prostorskih izvedbenih pogojev ter ne vpliva na izvedbo
končnih ureditev v enoti urejanja prostora JA-853 z namensko rabo PC - površine pomembnejših
cest, niti v sosednjih enotah urejanja prostora.
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5

UTEMELJITEV PREDLOGA ZA IZVEDBO POSTOPKA LOKACIJSKE PREVERITVE

5.1

Javni interes in cilji prostorskega razvoja občine

Predlagano individualno odstopanje ni v nasprotju z javnim interesom in cilji prostorskega razvoja
Mestne občine Ljubljana.
Predlagano odstopanje ne spreminja namenske rabe prostora, niti ne spreminja pogojev v drugih
enotah urejanja prostora, ne spreminja načina priključevanja trgovskega objekta na javno cestno
infrastrukturo in ne spreminja načrtovane izgradnje nove povezovalne ceste med Kajuhovo in
Ameriško ulico.
Predlagano odstopanje omogoča hitrejšo izgradnjo in odprtje trgovskega objekta IKEA, kar bo
pozitivno vplivalo na razvoj nakupovalnega središča BTC, prepoznavnost Mestne občine Ljubljana
in tudi realizacijo projekta Partnerstvo Šmartinska. IKEA bo prav tako omogočila nova delovna
mesta. Predlagano odstopanje bo celo omogočilo hitrejšo izgradnjo nove javne ceste, ki se bo
gradila skladno s 44. členom Gradbenega zakona. Navedeno je v javnem interesu, saj se s tem
izboljšuje javna cestna infrastruktura občine.
Skladnost z OPN MOL SD
Predlagano odstopanje je v skladu s hierarhično višjim prostorskim aktom – z OPN MOL SD. Cilji
prostorskega razvoja MOL so med drugim podpora podjetništvu (odpiranje tehnoloških parkov in
podjetniških con, prostorska podpora domačim in tujim investicijam), povečanje mednarodne
konkurenčnosti Ljubljane ter razvoj Ljubljane kot močnega gospodarskega središča, širjenje
gospodarskega in ustvarjalnega vpliva MOL v širši prostor Evrope in sveta.
Predlagano odstopanje je v skladu s temeljnimi načeli prostorskega razvoja MOL, ki so med drugim
zagotavljanje smotrne rabe prostora in pogojev za krepitev gospodarskega razvoja, prenova in
ustrezna izraba degradiranih območij ter zgraditev že začetih ali načrtovanih projektov.
Obravnavano območje je del kompaktnega mesta (eno od treh značilnih območij MOL), za
katerega OPN MOL SD med osnovnimi usmeritvami za prostorsko urejanje določa, da je treba
kompaktno mesto razvijati predvsem z razvojem »navznoter«, z zgoščevanjem poselitve, prenovo,
revitalizacijo in transformacijo mestnih površin s poudarkom na izboljšavah urbanega tkiva znotraj
obstoječih urbanih površin. Prednostna je izgradnja na degradiranih, nezadostno izkoriščenih ali
prostih površinah (zgoščevanje poselitve) znotraj že urbaniziranih območij; območja notranjega
razvoja imajo prednost pred širitvijo naselij.
Predlagano odstopanje je prav tako v skladu z usmeritvami za določitev namenske rabe zemljišč
in organizacijo dejavnosti v prostoru za trgovske centre s ciljem razvijanja trgovskih središč v
pogledu mednarodne konkurenčnosti, tako da lahko tekmujejo z drugimi v širšem gravitacijskem
področju (Gradec, Zagreb, Trst, Reka). Zasnova prostorskega načrtovanja trgovskih centrov tako
predvideva razvijanje in dopolnjevanje trgovskih središč predvsem na sedanjih lokacijah ter
zagotavljanje možnosti izboljšanja trgovinske ponudbe in drugih programov.
S predlaganim odstopanjem bi bili omogočeni zagotavljanje smotrne rabe prostora in pogojev za
krepitev gospodarskega razvoja, prenova in ustrezna izraba degradiranih območij ter zgraditev že
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začetih ali načrtovanih projektov, reurbanizacija degradiranega urbanega območja ter povečana
izkoriščenost obravnavanega območja.
Glede na navedeno je izpolnjen pogoj iz 1. alineje četrtega odstavka 129. člen ZUreP-2.
5.2

Gradbeni namen prostorskega izvedbenega akta

Kot pojasnjeno v točki 4.2 tega elaborata, omejujoč pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja
družbe IKEA ne omejuje samo pri pričetku obratovanja trgovine, temveč riziki nastanka
nesorazmernih stroškov omejujejo tudi pričetek gradnje trgovskega objekta. Investitor IKEA tako
kljub temu, da je lastnik zemljišča, nima vpliva na pričetek izgradnje in obratovanja trgovine IKEA,
saj je izpolnitev pogojev za pridobitev uporabnega dovoljenja v izključni sferi tretjih oseb.
Navedeno pomeni, da IKEA zaradi omejujočega pogoja svoje investicijske gradbene namere ne
more realizirati.
IKEA bi s predlaganim odstopanjem lahko pričela graditi trgovski objekt in ga po končani gradnji
tudi takoj odprla ter pričela z obratovanjem. IKEA bi lahko dosegla gradbeni namen prostorskega
izvedbenega akta – izgradnjo in odprtje trgovskega objekta, ob hkratnem upoštevanju drugih
izvedbenih pogojev iz EUP JA-250, ki se z lokacijsko preveritvijo ne spreminjajo.
Glede na navedeno je izpolnjen pogoj iz 2. alineje četrtega odstavka 129. člen ZUreP-2.
5.3

Vplivi nameravane gradnje

Vpliv nameravane gradnje na načrtovan videz območja, na bivalne in delovne razmere na
njem in na podobo naselja ali krajine
S predlagano lokacijsko preveritvijo bi se IKEA dovolilo individualno odstopanje od pogoja za
pridobitev uporabnega dovoljenja, medtem ko bi bilo vsem drugih pogojem iz EUP JA-250
zadoščeno. S predlagano lokacijsko preveritvijo se ne spreminja videz trgovskega objekta IKEA,
prav tako se ne spreminjajo drugi prostorski izvedbeni pogoji iz EUP JA-250 ali sosednjih enot
urejanja prostora. Predlagano odstopanje je izključno individualno in se nanaša na časovni
trenutek pridobitve uporabnega dovoljenja. IKEA bo uporabno dovoljenje pridobila skladno s
pogoji iz Gradbenega zakona. Predlagana lokacijska preveritev prav tako ne pomeni spremembe
OPN, saj se nanaša zgolj na individualnega investitorja IKEA.
Zaradi navedenega gradnja trgovskega objekta IKEA ne bo spremenila načrtovanega videza
območja, saj je gradnja trgovskega objekta v enoti urejanja prostora JA-250 predvidena že od leta
2015. Postopna gradnja nove povezovalne ceste prav tako ne bo spremenila načrtovanega videza
območja, saj je nova povezovalna cesta predvidena že v projektu Partnerstvo Šmartinska, ki je bil
podlaga za izdelavo OPN MOL ID. Predlagana lokacijska preveritev tudi pomeni začasno stanje v
prostoru in na končne rešitve izgradnje povezovalne ceste ne vpliva.
Vpliv nameravane gradnje na možnosti pozidave sosednjih zemljišč
Z lokacijsko preveritvijo se dovoli IKEA individualno odstopanje od izvedbenih pogojev brez
spremembe OPN MOL ID. Navedeno pomeni, da se izvedbeni pogoji in možnosti za izgradnjo ne
spremenijo niti za lastnike sosednjih zemljišč znotraj JA-250, niti za lastnike sosednjih zemljišč
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znotraj drugih enot urejanja prostora. Predlagano odstopanje ne posega v možnosti drugih
investitorjev, niti ne spreminja pogojev, pod katerimi lahko drugi investitorji realizirajo svojo
investicijo. Ker predlagano odstopanje ne posega in ne spreminja namenske rabe niti izvedbenih
pogojev, se možnosti pozidave sosednjih zemljišč ne spreminjajo niti zmanjšujejo.
Predlagana ureditev je zgolj začasno stanje in v ničemer ne spreminja končnega stanja izgradnje
nove povezovalne ceste skupaj s križiščem med Kajuhovo in Kavčičevo ulico.
Vplivi na bivalne in delovne razmere in drugi vplivi
Skladno z Mnenjem glede možnih vplivov spremembe posega na okolje - trgovski objekt IKEA,
glede na elaborat lokacijske preveritve za del enote urejanja prostora JA-250– E-NET OKOLJE,
okoljevarstvene storitve d.o.o., september 2018, izvedba začasnega stanja ne bo dodatno
povečala obremenitev okolja in ne bo poslabšala bivalnih in delovnih razmer na območju.
Glede na navedeno je izpolnjen pogoj iz 2. in 3. alineje četrtega odstavka 129. člen ZUreP-2.
5.4

Pravni režimi in sprejeti državni prostorski izvedbeni pogoji

Skladnost z državnimi prostorskimi strateškimi akti
Predlagano odstopanje je v skladu s hierarhično višjim prostorskim aktom – s Strategijo
prostorskega razvoja Slovenije, Uradni list RS, št. 76/04 (v nadaljevanju tudi SPRS ali Strategija), ki
je temeljni državni dokument o usmerjanju razvoja v prostoru in podaja okvir za prostorski razvoj
na celotnem ozemlju države, postavlja usmeritve za razvoj v evropskem prostoru ter določa
zasnovo urejanja prostora, njegovo rabo in varstvo. SPRS je vodilo za vse druge ravni načrtovanja
prostorskega razvoja.
Poselitveni razvoj se v skladu s SPRS načrtuje tako, da med drugim ustvarja možnosti za
gospodarski razvoj in poudarja notranji razvoj naselij, ki ima prednost pred širjenjem na nova
območja. Prednostna razvojna usmeritev je prenova, ki vključuje poleg prostorskih ciljev tudi
možnosti za gospodarski razvoj ter vzpostavlja ponovno rabo opuščenih območij in sanira
degradirana območja. Celovita sanacija takšnih območij se po SPRS izvaja v prostorsko
zaokroženih območjih na podlagi usklajenih programskih izhodišč in prostorskih načrtov ter z
zagotovljenimi finančnimi viri, pri čemer je posebno pomembno usklajevanje interesov vseh pri
tem udeleženih subjektov, zlasti lastnikov nepremičnin, investitorjev, planerjev in mestne uprave.
Strategija določa tudi, da naj bo del novih zemljišč v funkciji sanacije obstoječega stanja, ki
vključuje aktiviranje prostorskih in drugih potencialov obstoječih objektov, večji obseg zemljišč pa
naj se nameni razvoju gospodarstva, zlasti na območjih z dobrimi prometnimi povezavami in
primernimi prostorskimi možnostmi.
Obravnavano območje je degradirano urbano območje, kjer je bil potencial za rabo ali dejavnost
zmanjšan ali omejen zaradi opuščanja/usihanja dejavnosti, družbenega prestrukturiranja oziroma
za ta prostor neustrezne rabe z vidika izkoriščenosti.
S predlaganim odstopanjem in ureditvijo bi bila omogočena reurbanizacija degradiranega
urbanega območja, povečana izkoriščenost obravnavanega območja ter med drugim omogočene
možnosti za gospodarski razvoj širšega območja.
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Skladnost z državnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji
Predlagano odstopanje ni v nasprotju s sprejetimi državnimi prostorskimi izvedbenimi akti (DPN,
uredba o najustreznejši varianti, uredba o varovanem območju prostorske ureditve državnega
pomena), saj na obravnavanem območju ni veljavnih državnih prostorskih aktov oziroma državnih
prostorskih aktov v pripravi.
Skladnost s pravnimi režimi
Predlagano odstopanje ni v nasprotju s pravnim režimom, saj so za individualno odstopanje
izpolnjeni vsi pogoji iz 129. člena ZUreP-2. Uporabno dovoljenje se izdaja skladno z Gradbenim
zakonom. Gradbeni zakon v členih od 68 do 76 določa povsem druge pogoje za pridobitev
uporabnega dovoljenja in ne pogojuje izdaje uporabnega dovoljenja na izgradnjo povezovalne
ceste. ZUreP-2 prav tako ne določa, da mora OPN vsebovati pogoje za pridobitev uporabnega
dovoljenja, saj pogoje za pridobitev uporabnega dovoljenja določa že Gradbeni zakon.
Glede na navedeno je izpolnjen pogoj iz 4. alineje četrtega odstavka 129. člen ZUreP-2.
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.II. GRAFIČNI DEL

KARTA 1: Geodetski in katastrski načrt s prikazom območja lokacijske preveritve
(M 1:2000)
KARTA 2: Zazidalna situacija s prometno ureditvijo; začasno stanje
(M 1:1000)
KARTA 3: Zazidalna situacija s prometno ureditvijo in prikazom različnih uporabnikov;
začasno stanje
(M 1:1000)
KARTA 4: Zazidalna situacija s prometno ureditvijo; končno stanje
(M 1:1000)
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6

PRILOGE

6.1

IDEJNA REŠITEV IN STROKOVNE PODLAGE

Priloga 1: Idejna rešitev trgovskega objekta IKEA, ELEA iC projektiranje in svetovanje
d.o.o.
Priloga 2: Influence of connection of IKEA Ljubljana store to Kajuhova street, PNZ
svetovanje projektiranje d. o. o., št. proj. 16_555/1, november 2017
Priloga 3: Verification of connection of IKEA store to planned road network, PNZ
svetovanje projektiranje d. o. o., št. proj. 18_750, september 2018
Priloga 4: Mnenje glede možnih vplivov spremembe posega na okolje trgovski objekt IKEA, glede na elaborat lokacijske preveritve za del enote
urejanja prostora JA-250, E-NET OKOLJE, okoljevarstvene storitve d.o.o., september
2018
Priloga 5: Fotodokumentacija območja
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