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Legenda kratic:
- BTS-NIB: (novo) Biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo
- EUP: enota urejanja prostora
- DOF: digitalni ortofoto posnetek
- MOL: Mestna občina Ljubljana
- MOP: Ministrstvo za okolje in prostor
- NIB: Nacionalni inštitut za biologijo
- OPN MOL ID: Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana-izvedbeni del
- OPN MOL SD: Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana-strateški del
- PZI: projektna dokumentacija za izvedbo gradnje
- ZN: zazidalni načrt
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1. UVODNA OBRAZLOŽITEV
1.1

KRATKA PREDSTAVITEV NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA BIOLOGIJO (NIB) IN NOVE
STAVBE BTS-NIB

Nacionalni inštitut za biologijo (v nadaljevanju NIB) je bil ustanovljen leta 1960. Deluje v dveh stavbah na
naslovu Večna pot 111 v Ljubljani, in sicer v glavni stavbi, vzhodno od dostopne ceste ter v stavbi »Vhoda v
botanični vrt«, zahodno od ceste.
NIB je največji neodvisni javni raziskovalni inštitut za naravoslovne vede v Sloveniji. Njegova osnovna
dejavnost so temeljne, razvojne in aplikativne raziskave na področjih naravoslovja in biotehnologije, biofizike,
biomedicine in sistemske biologije. Dejavnosti inštituta so vpete v okoljsko problematiko, kmetijstvo, prehrano
in zdravje.
S svojimi raziskavami so raziskovalci NIB vključeni v temeljne raziskovalne projekte Javne agencije za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), Evropske unije in druge mednarodne projekte ter tudi v
projekte dvostranskih sodelovanj. Vse večji del njihovih raziskav pa je neposredno uporabnih. S pogodbenimi
projekti namreč sodelujejo tudi z industrijo, predvsem s farmacevtsko in prehrambeno. Naročniki njihovih
raziskav so tako domača in tuja podjetja. S svojim raziskovalnim delom NIB služi kot podpora različnim
ministrstvom in drugim organom v sestavi. Zelo pomembna dejavnost inštituta je tudi izobraževanje študentov
in mladih raziskovalcev.
Dejavnosti inštituta so izrednega pomena za državo, saj so nacionalni referenčni laboratorij za ugotavljanje
bolezni rastlin in sledenje gensko spremenjenih organizmov v hrani, semenih in rastlinah.

Slika 1: glavna stavba NIB
(vir: https://www.nib.si)

Slika 2: Stavba »Vhod v botanični vrt«, kjer deluje NIB
(foto: Savaprojekt d.d.)

Že od leta 2011 se inštitut na obstoječi lokaciji sooča s prostorsko stisko; vse od takrat potekajo tudi aktivnosti
za razrešitev te problematike.
V letu 2016 je bilo za nov objekt Biotehnološkega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo (v nadaljevanju
BTS-NIB) na mestu sedanje stavbe »Vhod v botanični vrt« (gre za zemljišča oz. dele zemljišč s parcelnimi
številkami 1403, 1424/1, 1425 in 1426, vse k.o. Brdo) pridobljeno gradbeno dovoljenje. Predmet gradbenega
dovoljenja je odstranitev obstoječe vhodne stavbe v botanični vrt, odstranitev pripadajočega rastlinjaka,
ureditev okolice objekta ter gradnja novega objekta tlorisne velikosti 152,6 m x 23,5 m, etažnosti P+1N +
tehnična etaža, višine 8 m (kota atike) oz. 11,5 m (dostop na tehnično etažo).
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- lokaciji obstoječih prostorov NIB
- lokacija nove stavbe BTS-NIB

Slika 3: Obstoječi lokaciji in nova lokacija inštituta (vir podloge: https://urbiinfo.ljubljana.si)

Ker od pridobitve gradbenega dovoljenja ni bilo možno pridobiti finančnih sredstev za izvedbo investicije, je
NIB pristopil k optimizaciji načrtovane investicije. Optimizacija se nanaša zlasti na nabor načrtovane
raziskovalne opreme in nekatere projektne rešitve, vendar objekt v osnovi ostaja enak (enak tlorisni gabarit,
enak višinski gabarit na pretežnem delu objekta, itd.).
Projekt predvideva gradnjo novega objekta BTS-NIB, in sicer na mestu sedanje stavbe »Vhod v botanični vrt«.
Objekt bo zgrajen v dveh ločenih etapah, ki bosta omogočali nemoten delovni proces NIB-a. Načrtovana
stavba je sestavljena iz petih enot, in sicer A, B, C, D in E. V prvem delu se gradijo enote A, B in C ter v drugem
delu enoti D in E. Po zaključenem prvem delu (enot A, B in C), ki predstavlja tehnično, tehnološko in
funkcionalno celoto, se bo ta lahko samostojno uporabljala ter se po izgradnji drugega dela ne bo spreminjala.

E

D

C

B

A

Slika 4: tloris nove stavbe BTS-NIB na DOF in razdelitev stavbe po enotah (vir: PZI, izdelal Styria Arhitektura d.o.o., št. proj. 2020/05-PZI,
september 2020)
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Projekt bosta sofinancirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija v
skladu z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020.

1.2

NAMEN LOKACIJSKE PREVERITVE IN RAZLOGI ZA PREDLAGANO INDIVIDUALNO
ODSTOPANJE OD PROSTOSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV

Namen lokacijske preveritve
Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev se predlaga zaradi
načrtovane umestitve tehnološke naprave-karantenskega rastlinjaka na skrajno severni del strehe novega
objekta BTS-NIB, in sicer nad enoto A.

Slika 5: umestitev karantenskega rastlinjaka nad enoto A (vir: PZI, izdelal Styria Arhitektura d.o.o., št. proj. 2020/05-PZI, september 2020)

Zaradi tehničnih in tehnoloških specifik umestitve karantenskega rastlinjaka, ki v času priprave veljavnega
prostorskega izvedbenega akta še niso bile znane, ta po višini presega največjo dopustno višino, določeno v
veljavnem Odloku o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI 3/3 Biotehniška fakulteta (Uradni list RS, št.
123/04, 78/10 in 63/12).
Ker je za delovanje inštituta karantenski rastlinjak neobhodno potreben oz. stavba brez njega ne more
funkcionirati, se za doseganje gradbenega namena prostorskega izvedbenega akta predlaga individualno
odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev.
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Slika 6: ureditvena situacija iz veljavnega zazidalnega načrta (vir: https://urbiinfo.ljubljana.si) s shematskim prikazom načrtovanega
karantenskega rastlinjaka

Opis novega karantenskega rastlinjaka in razlogi za predlagano odstopanje
Karantenski rastlinjak je tehnološka naprava tlorisnega gabarita 13 m x 20 m in je namenjena znanstveno
raziskovalnim procesom NIB-a. Površina rastlinjaka predstavlja manj kot 10 % tlorisne površine tehnične etaže
in se na streho objekta umesti v prvi etapi gradnje. Rastlinjak je sestavljen iz osmih karantenskih komor s
pomožnimi prostori. Višina komore je 6,1 m nad finalno koto tehnične etaže. Najvišja predvidena kota
rastlinjaka je 14,1 m nad koto terena ob stavbi, ki znaša 298,6 m. n. v.
Karantenske komore omogočajo gojenje rastlin v nadzorovanih pogojih in preprečujejo prenos škodljivih
organizmov v okolje, kar je še posebej pomembno pri gojenju rastlin, okuženih s povzročitelji bolezni in gensko
spremenjenih rastlin. V komorah je možno regulirati temperaturo med 5 °C in 30 °C ter relativno zračno vlago
do 75 %.
Za optimalno delovanje karantenskega rastlinjaka mora lokacija rastlinjaka omogočati:
- nemoteno naravno osončenost (ta je na strehi stavbe najbolj optimalna),
- neposredno povezavo z laboratorijskim delom in najkrajšo možno transportno pot za rastline, okužene
s karantenskimi mikroorganizmi ter hkrati onemogočati prehod le-teh v okolje (kontroliran dostop do
rastlinjaka bo neposredno iz laboratorijskega dela, preko stopnišča in dvigalnega jaška)
- napajanje naprave iz osnovnega objekta in
- postavitev prezračevalnih naprav, hladilnih in ogrevalnih enot.
Umestitev naprave na streho objekta pomeni bistveno manjše tveganje izpusta karantenskih bakterij, virusov,
fitoplazem in gensko spremenjenih organizmov v okolje. Ti lahko namreč predstavljajo veliko nevarnost za
okolje, v primeru njihovega gojenja in proučevanja v prostorsko ločenem sistemu, do katerega je potrebno
biološki material nositi. Naprava mora biti povezana z laboratoriji, saj je v nasprotnem primeru potrebno na
Elaborat lokacijske preveritve za BTS-NIB v EUP RD-273

ELP
Št. projekta: 20228-00
Stran 8 / 69

verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

vhodu v napravo zagotoviti dodatne prostore za zadrževanje škodljivih mikroorganizmov ter prostore za
dekontaminacijo okuženega materiala.
Zaradi navedenega je edina možna lokacija za umestitev karantenskega rastlinjaka na strehi stavbe, kar pa
posledično pomeni, da rastlinjak presega dopustno višino objekta, določeno v veljavnem zazidalnem načrtu (8
m do zgornjega roba zaključnega venca objekta), zato se predlaga individualno odstopanje.
Tlorisni prikaz rastlinjaka, s prikazom fasad je razviden iz priloženega Načrta arhitekture rastlinjaka, PZI
(izdelal Styria Arhitektura d.o.o., št. proj. 2020/05-PZI, september 2020).

1.3

OPIS OBSTOJEČEGA STANJA

Obstoječ karantenski rastlinjak
Nacionalni inštitut za biologijo ima že danes na jugu stavbe »Vhod v botanični vrt« raziskovalni karantenski
rastlinjak v velikosti 110 m2. Gre za edini tovrstni rastlinjak v Sloveniji.

Slika 7: lokacija obstoječega karantenskega rastlinjaka
(prikaz na DOF)

Slika 8: obstoječ karantenski rastlinjak (foto: Savaprojekt d.d.)

Skozi uporabo obstoječega karantenskega rastlinjaka oz. komor se je izkazalo, da s tehnološkega vidika
lokacija karantenskega rastlinjaka ni najustreznejšega in ne omogoča njegovega optimalnega delovanja, zlasti
z vidikov osončenosti, prezračevanja, energetskega napajanja, hlajenja in ogrevanja, ipd. Kot velika prednost
pa se je izkazala direktna povezava z laboratorijskim sistemom.
Postavitev karantenskega rastlinjaka v tehnično etažo oz. na streho stavbe tako predstavlja bistveno
tehnološko izboljšavo. Gre za tehnično rešitev, ki v času priprave veljavnega zazidalnega načrta še ni bila
znana, saj se tehnologija postavitve in gradnje tovrstnih naprav spreminja v skladu z novimi tehničnimi
dognanji.
Po veljavnem gradbenem dovoljenju je obstoječi karantenski rastlinjak predviden za odstranitev.
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Opis širšega območja obravnave
Obravnavano območje se nahaja na Viču v Ljubljani, med Večno potjo in vodotokom Glinščica.
Gre za območje obstoječe stavbe »Vhod v botanični vrt«, ki je predvidena za odstranitev. Vzhodno od
obravnavanega območja je nepozidano stavbno zemljišče, ki je po veljavnem zazidalnem načrtu predvideno
za gradnjo stavbe Prirodoslovnega muzeja v etažnosti P+2.
Severno in zahodno od obravnavanega območja je gozdni rob, južno travniške površine, ki se odpirajo proti
strugi Glinščice. Vzhodno od območja obravnave je dostopna cesta z obvodnim kanalom.
Med obstoječo stavbo »Vhod v botanični vrt in dostopno cesto« je nasad japonskih češenj, umeščen kot tri
vrstni drevored.

Slika 9: pogled na obravnavano območje (vir: earth.google.com)

Varstveni režimi na obravnavanem območju
Območje lokacijske preveritve se nahaja na območju naslednjih varstvenih režimov:
- zavarovano območje-krajnski park Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib (oznaka 1742),
- naravna vrednota-Rožnik - Šišenski hrib - Koseški boršt (ID št. 317),
- III., širše vodovarstveno območje Vodarna Brest,
- poplavno ogroženo območje (večji del se nahaja na območju preostale poplavne nevarnosti, v manjšem
delu tudi na območju srednje in majhne poplavne nevarnosti).
Opomba: karantenski rastlinjak, ki je predmet lokacijske preveritve in se umesti na skrajno severni del strehe
nove stavbe BTS-NIB, na poplavno varnost nima vpliva. Pri gradnji novega objekta BTS-NIB bodo upoštevani
omilitveni ukrepi.
Na obravnavanem območju je evidentiran pospešek tal (g) s povratno dobo 475 let 0,635.
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Slika 10: prikaz varstvenih režimov na območju lokacijske preveritve

2. OBMOČJE LOKACIJSKE PREVERITVE, PODATEK O ŽE IZVEDENIH
LOKACIJSKIH PREVERITVAH IN VELJAVNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI
NA OBMOČJU LOKACIJSKE PREVERITVE
2.1

OBMOČJE LOKACIJSKE PREVERITVE

Lokacijska preveritev se nanaša na zahodni del enote urejanja prostora (EUP) RD-273, določene v OPN MOL
ID. Po namenski rabi je območje opredeljeno kot CDi-Območja centralnih dejavnosti za izobraževanje.
Območje lokacijske preveritve zajema zemljišče s parcelno številko 1403, k.o. Brdo in dele zemljišč s
parcelnimi številkami: 1424/1, 1425 in 1426, vse k.o. Brdo.
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Slika 11: Prikaz območja lokacijske preveritve na namenski rabi prostora iz OPN MOL ID in na DOF
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PODATEK O ŽE IZVEDENIH LOKACIJSKIH PREVERITVAH NA TEM OBMOČJU

Po javno dostopnih podatkih na obravnavanem območju doslej še ni bila izvedena nobena lokacijska
preveritev.

2.3

VELJAVNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

Na obravnavanem območju je v veljavi Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI 3/3 Biotehniška
fakulteta (Uradni list RS, št. 123/04, 78/10 in 63/12).
Območje zazidalnega načrta je razdeljeno na 12 funkcionalnih enot (4. člen odloka). Območje lokacijske
preveritve se nahaja na območju funkcionalne enote F11.
Veljavni prostorski izvedbeni pogoj, na katerega se nanaša predlagano individualno odstopanje
Odlok o zazidalnem načrtu v 10. členu za funkcionalno enoto F11 določa maksimalno višino objekta: 8 m do
zgornjega roba zaključnega venca objekta.
Ostali prostorski izvedbeni pogoji iz veljavnega odloka o zazidalnem načrtu, ki sicer niso predmet
lokacijske preveritve
5. člen: Regulacijski elementi
Posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske elemente, prikazane na urbanistično arhitekturni situaciji in
krajinski ureditvi z regulacijskimi elementi.
6. člen: Namembnost
Funkcionalne enote 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 in 11 so namenjene umestitvi novih objektov ali dopolnjevanju
obstoječih programov v sklopu Biotehniške fakultete (v nadaljnjem besedilu: BF) ter za potrebe Nacionalnega
inštituta za biologijo in Prirodoslovnega muzeja. V sklopu programov zgoraj navedenih institucij so dopustni
tudi dopolnilni programi, in sicer: – restavracije za potrebe študentov in zaposlenih, – trgovine za osnovno
dnevno oskrbo zaposlenih in študentov, – lokali (okrepčevalnice, kavarne), – informacijski center, – zunanji
prostori (trgi, parki, sprehajališča, ploščadi). Dopolnilni programi se predvidijo v okviru vsebine in gabaritov
osnovnega objekta.
7. člen: Dopustni posegi
V funkcionalnih enotah F1, F2, F3, F8, F9, F10, F11 in F12 so dovoljeni naslednji posegi:
- odstranitev obstoječih naprav in objektov,
- izkopi, nasutja, utrjevanja, predobremenitve, odvodnjavanje in ostali posegi v zvezi s sanacijo in pripravo
stavbnega zemljišča,
- gradnja novih objektov,
- zunanje ureditve,
- gradnja poti in naprav, funkcije krajinskega parka,
- ureditev nepokritih rekreacijskih površin,
- ureditev prometne in komunalne infrastrukture,
- postavitev začasnih in pomožnih objektov pod pogojem, da objekti izhajajo iz funkcije delovanja BF
oziroma iz funkcije krajinskega parka,
- gradnja enostavnih objektov za potrebe prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter zvez,
- redna vzdrževalna dela.
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Pred posegi v prostor je treba izdelati podrobno geomehansko poročilo o stanju zemljišča.
8. člen: Oblikovanje objektov
Fasade objektov, predvsem tistih, ki mejijo na kvalitetne zunanje površine in stojijo na vedutno izpostavljenih
mestih, naj bodo zasnovane čim bolj transparentno z uporabo steklenih površin. Ostale fasade naj bodo v
kombinaciji betona, lesa in stekla. Pojavno se morajo objekti vklapljati v obstoječo krajino. Priporoča se
uporaba ekoloških materialov in energetsko varčnih zasnov. Povezovanje med objekti v posamezni
funkcionalni enoti je dopustno s steklenimi paviljonskimi objekti minimalnih dimenzij, ki naj služijo zgolj
komunikaciji. Priporočeno je, da se povezave izvedejo nad pritlično etažo z namenom, da se na nivoju tal
ohranja čim več zelenega odprtega prostora. Izvedba ograj je dovoljena samo v funkcionalnih enotah F2, F4
in F11 z namenom, da se zavarujejo poskusna polja BF. Ograje so enotno oblikovane, lahke konstrukcije in
ozelenjene. Višina ograje je do 1,8 m.
9. člen: Zunanja ureditev
Pri novih posegih in krajinskih ureditvah v funkcionalnih enotah F6, F7,F 8, F9, F10 in F11 krčitev gozda ni
dopustna, gozdni rob se ohranja. Izjema je del funkcionalne enote F11, kjer se obstoječi objekt dozida s
severne in južne strani.
Pri urejanju prostora in pripadajoče infrastrukture je treba upoštevati naslednje usmeritve za ohranjanje biotske
pestrosti ter identitete sosednjega zavarovanega območja:
- omejki in drevesa naj se v čim večji meri ohranjajo;
- priporoča se renaturacija potoka Glinščice, ob čemer se uredijo tudi razlivne površine;
- območje potoka Glinščice naj se zasadi z avtohtono lesno vegetacijo, predvsem dobom in jelšo;
- za hortikulturno ureditev celotnega območja se uporablja avtohtone drevesne in grmovne vrste;
- na travnatih površinah se dopušča postavitev kiparskih izdelkov.
V funkcionalnih enotah F1, F2, F3, F8, F9, F10, F11 in F12 je dopustna postavitev vodometov, pergol in
nadstrešnic na funkcionalnih površinah objektov.
Večje tlakovane površine so možne:
- v F8, F9 in F11 med novim objektom Prirodoslovnega muzeja in obstoječim objektom Oddelka za
biologijo (trg) ter pred vhodom v obstoječi objekt Botaničnega vrta.
Priporoča se izvedba minimalnih tlakovanih površin na teh lokacijah (predvsem v F8, F9 in F11), razen kjer
programsko – funkcionalna zasnova objekta in pripadajoča zunanja ureditev zahtevata večje površine, vendar
ne izven obsega predvidenih utrjenih površin.
Vsi glavni dostopi do objektov, primarne pešpoti v zunanjih ureditvah in parkirni prostori morajo biti oblikovani
brez arhitekturnih ovir.
Za talne ureditve utrjenih površin so dopustni naslednji materiali: granitne kocke, betonske plošče, betonski
tlakovci, pesek, kamen, les in opeka.
Za poti na zelenih površinah so dopustni naslednji materiali: betonski tlakovci, pesek, kamen, les in opeka.
Kanal potoka Glinščice je treba urediti sonaravno in v skladu z določili »Vodnogospodarskih strokovnih podlag
za območje urejanja {VR3/5}, VI 3/3 in {VP3/2}« – idejna zasnova, št. Projekta: C-1099 (6 map;
Vodnogospodarske strokovne podlage, Hidrološki del, Zadrževalnik Glinščica, Glinščica dolvodno od
Brdnikove ulice, Odvodnja po južnem robu doline Glinščice, Odvodnja botaničnega vrta), april 2001, Ljubljana,
ki jih je izdelal Vodnogospodarski inštitut – družba za gospodarjenje z vodami, d.o.o.
V konfiguracijo terena, ki se nahaja izven ožjega območja posega, se ob gradnji v zazidalnem načrtu
predvidenih objektov in pripadajočih infrastrukturnih objektov in naprav ne posega.
Višinske terenske razlike se lahko premoščajo s travnatimi brežinami z naklonom 1:2 ali s terasasto
oblikovanim terenom s škarpami iz naravnih materialov do višine 0,50 m. Kjer to ni možno, je treba teren
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zvezno modelirati z manjšimi nakloni ob upoštevanju zahtevanega nadvišanja brežin v poplavnem območju.
10. člen: Dodatna merila in pogoji za funkcionalno enoto F11
Kota terena: 298.00 m.n.v.
Maksimalna višina objekta: 8 m do zgornjega roba zaključnega venca objekta.
Poleg možnih posegov naštetih v 7. členu tega odloka je dovoljena še rekonstrukcija obstoječega objekta.
Za horizontalne gabarite velja toleranca 0.5 m na vsako stran.
Zunanja ureditev: Krčenje obstoječega gozdnega sestoja v severnem delu ni dopustno, razen tam, kjer zaradi
novogradnje to ni možno. Ohranja in sanira naj se gozdni rob. V južnem delu naj se ohranijo večja drevesa,
razen tam, kjer zaradi novogradnje to ni možno V čim večji meri naj se ohranjajo travnate površine, priporočena
je izvedba novih tlakovanih površin v minimalnem obsegu in uporaba avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst.
Možna je izvedba trga vzhodno od vhoda v Botanični vrt.
Opomba: pogoji za prometno, komunalno in energetsko urejanje, varovanje okolja, itd. iz odloka o zazidalnem
načrtu niso povzeti, saj v zvezi s predlaganim odstopanjem glede višine niso relevantni.

3. PREDLOG INDIVIDUALNEGA ODSTOPANJA OD PROSTORSKIH IZVEDBENIH
POGOJEV
Predlog individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v odloku o zazidalnem načrtu
se glasi:
»Dovoli se individualno odstopanje od prostorskega izvedbenega pogoja v 10. členu Odloka o zazidalnem
načrtu za območje urejanja VI 3/3 Biotehniška fakulteta (Uradni list RS, št. 123/04, 78/10 in 63/12), ki določa
maksimalno višino objekta 8 m do zgornjega roba zaključnega venca, tako da je na območju zemljišč s
parcelnimi številkami 1403, 1424/1, 1425 in 1426, vse k.o. Brdo, na delu objekta, kjer se na strehi umesti
karantenski rastlinjak, najvišja dopustna višina objekta 14,5 m nad koto terena ob objektu.«.
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4. UTEMELJITEV SKLADNOSTI S PRIPOROČILI ZA IZVAJANJE LOKACIJSKE
PREVERIVE (MOP, nov. 2018) IN USMERITVAMI GLEDE OBRAVNAVE
LOKACIJSKIH PREVERITEV ZA INDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD PIP (MOP,
nov. 2019)
4.1

OBRAZLOŽITEV SKLADNOSTI S PRIPOROČILI ZA IZVAJANJE LOKACIJSKE
PREVERITVE, MOP, NOVEMBER 2018

Predlagano individualno odstopanje je skladno s Priporočili za izvajanje lokacijske preveritve (MOP, november
2018), saj:
- gre za manjše odstopanje za potrebe konkretne investicije (odstopanje od višinskega gabarita objekta
se predlaga le na območju načrtovanega karantenskega rastlinjaka, ki bo umeščen na skrajno severni
del strehe objekta BTS-NIB in zaseda manj kot 10 % tlorisne površine tehnične etaže),
- je odstopanje še vedno skladno z osnovno namero prostorske regulacije (objekt kot celota bo glede
tlorisnega, višinskega gabarita in ostalih pogojev še vedno skladen z osnovno namero zazidalnega
načrta; odstopanje glede višine se predlaga le na manjšem delu objekta),
- ne gre za spremembo, ki bi zahtevala spremembo namenske rabe prostora (obstoječa namenska raba
prostora je CDi-Območja centralnih dejavnosti za izobraževanje; odstopanje od višinskega gabarita na
namensko rabo prostora nima vpliva),
- gre zgolj za korektiv prostorske regulacije, saj v času priprave veljavnega zazidalnega načrta še ni bila
znana tehnična rešitev in najbolj optimalna lokacija karantenskega rastlinjaka (ki zahteva odstopanje od
višine objekta), saj se tehnologija postavitve tovrstnih naprav spreminja v skladu z novimi tehničnimi
dognanji.

4.2

OBRAZLOŽITEV SKLADNOSTI Z USMERITVAMI GLEDE OBRAVNAVE LOKACIJSKIH
PREVERITEV ZA INDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD PROSTORSKIH IZVEDBENIH
POGOJEV (MOP, nov. 2019)

Obrazložitev skladnosti z usmeritvami glede obravnave lokacijskih preveritev za individualno odstopanje od
prostorskih izvedbenih pogojev (MOP, nov. 2019):
1.

Z lokacijsko preveritvijo se ne spreminja zazidalna oziroma ureditvena situacija v smislu celostne
korekcije izvedbene regulacije

Z individualnim odstopanjem se ne posega v ureditveno situacijo v smislu celostne korekcije izvedbene
regulacije. Objekt BTS-NIB v svoji osnovi ostaja v tlorisnih in višinskih gabaritih, načrtovanih v veljavnem
zazidalnem načrtu; odstopanje od višine objekta je za potrebe umestitve karantenskega rastlinjaka predlagano
le na manjšem delu tehnične etaže (manj kot 10 % površine).
2.

Individualno odstopanje ni izraz nestrinjanja z zahtevami OPPN (oz. ZN), temveč gre za tehtno
okoliščino, ki je v fazi priprave prostorskega akta ni bilo možno predvideti

Veljavni zazidalni načrt je bil sprejet leta 2004, torej pred 16-imi leti, ko še ni bilo znano, kakšne so tehnološke
in lokacijske specifike karantenskega rastlinjaka z vidikov osončenosti, prezračevanja, energetskega
napajanja, hlajenja in ogrevanja, onemogočanja izpusta karantenskih mikroorganizmov, ipd. Umestitev
karantenskega rastlinjaka na streho objekta (kar terja odstopanje od višinskega gabarita objekta) torej ni
posledica nestrinjanja z zahtevami zazidalnega načrta, temveč posledica novih tehničnih dognanj.
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Individualno odstopanje ne pomeni nove prostorske ureditve, ki bi terjala spremembo
prostorskega akta

Individualno odstopanje od višine objekta na mestu načrtovanega karantenskega rastlinjaka ne pomeni nove
prostorske ureditve, ki bi terjala spremembo prostorskega akta. Karantenski rastlinjak je namreč tehnološka
naprava, ki predstavlja funkcionalni del objekta BTS-NIB in je neobhodno potrebna za njegovo delovanje.
4.

Individualno odstopanje ne pomeni odstopanja od parcelacije določene v OPPN

Z individualnim odstopanjem se ne posega v parcelacijo, določeno v veljavnem zazidalnem načrtu, saj gre
zgolj za odstopanje glede višine objekta.
5.

Z individualnim odstopanjem se ne odstopa od že sicer opredeljenih toleranc in ne podira
osnovnega koncepta OPPN (ZN)

Veljavni odlok o zazidalnem načrtu sicer vsebuje poglavje o tolerancah (29. člen odloka), vendar se te
nanašajo zgolj na višinsko regulacijo terena, ne pa tudi objekta. V danem primeru torej ne gre za odstopanje
od že opredeljenih toleranc. Prav tako se ne podira osnovnega koncepta zazidalnega načrta, saj gre za
odstopanje glede višine objekta, ki se nanaša na manj kot 10 % tlorisne površine tehnične etaže objekta.
Na podlagi navedenega lahko zaključimo, da se z individualnim odstopanjem v ničemer ne vpliva na prvotno
zamišljen koncept veljavnega zazidalnega načrta, temveč zgolj dopušča odstopanje zaradi tehničnih in
tehnoloških specifik umestitve karantenskega rastlinjaka, ki v času priprave veljavnega zazidalnega načrta še
niso bile znane. Gre za rešitev, ki ne povzroča konflikta v prostoru, temveč ga razrešuje. V kolikor karantenski
rastlinjak ne bo umeščen na streho objekta oz. individualno odstopanje od višine ne bo dopuščeno, je namreč
treba poiskati drugo lokacijo, kar pa je z vidika potrebne osončenosti, povezave z laboratoriji, energetskega
napajanja, itd. praktično neizvedljivo.
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5. UTEMELJITEV SKLADNOSTI Z DOLOČBAMI ZAKONA O UREJANJU PROSTORA
(ZUREP-2)
V nadaljevanju je utemeljeno izpolnjevanje pogojev glede upoštevanja določb 129. člena ZUreP-2
(individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev).
129. člen ZUREP-2
(individualno odstopanje od prostorskih
izvedbenih pogojev)

SKLADNOST Z ZUreP-2

(1) Če investicijska namera zaradi objektivnih
okoliščin ne zadosti posameznemu prostorskemu
izvedbenemu pogoju, lahko občina z izvedbo
lokacijske preveritve dopusti individualno odstopanje
od takšnega izvedbenega pogoja. Občina lahko z
lokacijsko preveritvijo tudi določi dodatne prostorske
izvedbene pogoje za izvedbo take investicijske
namere.
(2) Objektivne okoliščine iz prejšnjega odstavka so:
– fizične lastnosti zemljišča, neprimerna parcelna
struktura, pozidanost ali raba sosednjih zemljišč in
druge omejujoče okoliščine v zvezi z lokacijo, na
katere investitor ne more vplivati in onemogočajo
izvedbo investicije, ali pa terjajo nesorazmerne
stroške na strani investitorja ali občine;
– nameravana uporaba gradbenih materialov ter
tehničnih in tehnoloških rešitev, ki med pripravo
in sprejetjem prostorskega izvedbenega akta
niso bile poznane ali uporabljene, pa so ustrezne
ali primernejše od predpisanih z vidika
doseganja ciljev urejanja prostora, varstva
okolja, učinkovite rabe energije ipd;
– medsebojna neskladnost prostorskih izvedbenih
pogojev, določenih v prostorskem izvedbenem aktu,
ki je občina še ni uredila s spremembami in
dopolnitvami tega akta.

DA
Individualno
odstopanje
od
prostorskih
izvedbenih pogojev predstavlja tehničnotehnološko rešitev, ki med pripravo veljavnega
zazidalnega načrta v letu 2004 še ni bila znana,
saj se tehnologija postavitve tehnološke napravekarantenskega rastlinjaka spreminja v skladu z
novimi tehničnimi dognanji. Zato v veljavnem
prostorskem aktu tudi ni bilo možno predvideti, da
je najbolj optimalna lokacija za umestitev
karantenskega rastlinjaka v tehnično etažo, torej
na strehi stavbe, kar pa zahteva višji objekt, kot
je dopuščen z veljavnim zazidalnim načrtom.
Umestitev karantenskega rastlinjaka na streho
objekta pomeni bistveno tehnološko izboljšavo, ki
omogoča:
- boljšo naravno osončenost,
- neposredno povezavo z laboratorijskim
delom in najkrajšo možno transportno pot
za rastline, okužene s karantenskimi
mikroorganizmi ter hkrati onemogočati
prehod le-teh v okolje (kontroliran dostop
do rastlinjaka bo neposredno iz
laboratorijskega dela, preko stopnišča in
dvigalnega jaška)
- napajanje naprave iz osnovnega objekta
in
- postavitev
prezračevalnih
naprav,
hladilnih in ogrevalnih enot,
kar so ključni dejavniki za optimalno delovanje
karantenskega rastlinjaka.
Opisana tehnološka rešitev je primernejša z
vidika doseganja ciljev urejanja prostora, saj:
- spodbuja trajnostno rabo prostora ob
upoštevanju racionalne rabe prostora
(poglavje 2.1 v OPN MOL SD). S
predlaganim odstopanjem se namreč
bolje izkorišča dragocene mestne
površine, brez poseganja na nove
(karantenski rastlinjak bo umeščen na
streho stavbe, namesto ob stavbo),
- prispeva h krepitvi mesta kot centra
reprodukcije znanja v povezavi z
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SKLADNOST Z ZUreP-2

raziskovalnimi inštituti (poglavje 6.2.2.3
OPN MOL SD).
Predlagana tehnološka rešitev je primernejša tudi
z vidika varstva okolja, saj bo z neposredno
povezavo med karantenskim rastlinjakom na
strehi objekta in laboratorijskim delom
zagotovljena najkrajša možna transportna pot za
rastline okužene s karantenskimi mikroorganizmi,
s čimer bo onemogočen njihov izpust v okolje.
S tehnološko rešitvijo karantenskega rastlinjaka ,
ki se umesti na streho objekta se omogočajo
najbolj optimalni pogoji za energetsko napajanje,
prezračevanje, hlajenje
in ogrevanje, kar
prispeva k učinkoviti rabi energije.
Dodatno pojasnjujemo še, da:
- zaradi prostorske utesnjenosti lokacije v
neposredni bližini novega BTS-NIB
pravzaprav ni drugega območja za
postavitev karantenskega rastlinjaka, ki
bi zagotavljalo zadostno osončenost,
neposredno povezavo z laboratorijskim
delo in ustrezno energetsko napajanje.
Gre za omejujočo okoliščino v zvezi z
lokacijo, na katero investitor ne more
vplivati
in
onemogoča
izvedbo
karantenskega rastlinjaka, ki je za
delovanje NIB neobhodno potreben.

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena
lahko občina dopusti odstopanje od prostorskih
izvedbenih pogojev na obstoječih zakonito zgrajenih
objektih na stavbnih zemljiščih tudi v primeru, če:
– gre za rekonstrukcijo ali prizidavo obstoječega
objekta, ki pomeni spremembo gabaritov, oblike,
namembnosti ali zunanjega videza obstoječega
objekta zaradi uskladitve z bistvenimi zahtevami, kot
jih za objekte določajo predpisi, ki urejajo graditev;
– gre za nadomestno gradnjo, ki pomeni manjše
odstopanje
glede
lege,
gabaritov,
oblike,
namembnosti in zunanjega videza objekta, ki ga

NI RELEVANTNO
Predmetna lokacijska preveritev se ne izvaja z
namenom nadomestne gradnje ali izvedbe
pomožnega objekta, prav tako ne gre za
uskladitev z bistvenimi zahtevami po gradbenem
zakonu.
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SKLADNOST Z ZUreP-2

nadomešča, če je to potrebno zaradi varovanja
javnega interesa;
– investicijska namera predvideva izvedbo pomožnih
objektov, ki jih prostorski izvedbeni pogoji ne
dopuščajo, če se z njimi dosega boljša
funkcionalnost obstoječih objektov.

(4) Individualno odstopanje je dopustno, če:
– ni v nasprotju z javnim interesom in cilji
prostorskega razvoja občine,

– se z njim lahko doseže gradbeni namen
prostorskega izvedbenega akta ob hkratnem
upoštevanju drugih prostorskih izvedbenih pogojev,
nameravana gradnja pa ne bo spremenila
načrtovanega videza območja, poslabšala bivalnih
in delovnih razmer na njem in povzročila motečega
vpliva na podobo naselja ali krajine,

DA
Individualno odstopanje ni v nasprotju z javnim
interesom, temveč ravno nasprotno. Dejavnost
NIB je izrednega pomena za državo, saj so
nacionalni referenčni laboratorij za ugotavljanje
bolezni rastlin in sledenje gensko spremenjenih
organizmov v hrani, semenih in rastlinah ter
izvajajo številne naloge za podporo različnim
ministrstvom in drugim organom v sestavi. Za
izvajanje svoje dejavnosti NIB nujno potrebuje
karantenski rastlinjak, zato je dopustno
individualno odstopanje (vezano na višino
objekta zaradi umestitve rastlinjaka na streho) v
javnem interesu.
Prav tako individualno odstopanje ni v nasprotju
s cilji prostorskega razvoja občine, kjer je v točki
6.2.2.3 OPN MOL SD med drugim navedeno, da
je cilj »krepiti mesto kot center reprodukcije
znanja v povezavi z univerzo in raziskovalnimi
inštituti«, k čemur nameravana gradnja NIB
nedvomno prispeva.

DA
Namen individualnega odstopanja od prostorskih
izvedbenih pogojev je prav ta, da se z njim
doseže gradbeni namen prostorskega akta, saj
novi objekt BTS-NIB brez karantenskega
rastlinjaka, zaradi katerega se predlaga
individualno odstopanje, ne more funkcionirati.
Nameravana gradnja BTS-NIB bo upoštevala vse
ostale prostorske izvedbene pogoje, določene v
odloku o zazidalnem načrtu, in sicer:
- se z individualnim odstopanjem ne
posega v funkcionalne enote in gradbene
parcele, določene v 4. členu odloka,
- bo nameravana gradnja upoštevala
regulacijske elemente (gradbena meja,
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129. člen ZUREP-2
(individualno odstopanje od prostorskih
izvedbenih pogojev)
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SKLADNOST Z ZUreP-2

-

-

gradbena linija, itd.), določene v 5. členu
odloka,
bo namembnost objekta skladna z
namembnostjo, določeno v 6. členu
odloka (gre za nov objekt Nacionalnega
inštituta za biologijo, ki je po zazidalnem
načrtu dopusten),
je takšna vrsta posega dopustna po 7.
členu odloka (gre za gradnjo novega
objekta, naprave),
bo oblikovanje fasade in drugih
elementov objekta skladno z določili 8.
člena odloka,
bodo upoštevani pogoji glede zunanje
ureditve
objekta,
prometnega,
komunalnega, energetskega urejanja,
varovanja okolja, itd.

Zaradi predlaganega dopustnega odstopanja
načrtovani videz območja ne bo (bistveno)
spremenjen, saj se z odstopanjem ne posega v
tlorisni gabarit objekta, oblikovanje bo skladno z
določili zazidalnega načrta. Glede višine objekta
se odstopanje predlaga le na delu objekta, kjer je
načrtovana umestitev tehnološke napravekarantenskega rastlinjaka, kar pa predstavlja
manj kot 10 % površine tehnične etaže. Poleg
tega bo pri oblikovanju objekta posebna
pozornost posvečena tehnološki napravikarantenskemu rastlinjaku, tako da ta ne bo
moteče vplival na podobo krajine.
Zaradi predlaganega individualnega odstopanja
ne bodo poslabšane bivalne razmere v okolici, saj
v bližini ni stanovanjskih območij.
Delovne razmere bodo zaradi predlaganega
dopustnega odstopanja v inštitutu izboljšane, saj
bo zagotovljena neposredna povezava z
laboratorijem, najkrajša možna transportna pot in
tako preprečena možnost izpusta karantenskih
mikroorganizmov v okolje.
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129. člen ZUREP-2
(individualno odstopanje od prostorskih
izvedbenih pogojev)

– ne zmanjšuje možnosti pozidave sosednjih
zemljišč in

– ni v nasprotju s pravnimi režimi ali sprejetimi
državnimi prostorskimi izvedbenimi akti.

© Copyright Savaprojekt d.d.

SKLADNOST Z ZUreP-2

DA
Individualno odstopanje, ki se nanaša na višino
objekta oz. njegovega dela, nima vpliva na
pozidanost sosednjih zemljišč oz. je ne
zmanjšuje.

DA
Individualno odstopanje glede višine objekta
(zaradi
namestitve
tehnološke
napravekarantenskega rastlinjaka na streho objekta), ni v
neskladju s pravnimi režimi s področja varstva
narave in varstva voda. Drugi pravni režimi na
obravnavanem območju niso evidentirani.
Na obravnavanem območju ni sprejetega
državnega prostorskega akta.

Elaborat lokacijske preveritve za BTS-NIB v EUP RD-273

ELP
Št. projekta: 20228-00
Stran 22 / 69

verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

6. SEZNAM VIROV
- Projektna dokumentacija za izvedbo (PZI) BTS-NIB, izdelal Styria Arhitektura d.o.o., št. proj. 2020/05PZI, september 2020,
- Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI 3/3 Biotehniška fakulteta (Uradni list RS, št. 123/04,
78/10 in 63/12),
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana-strateški del (Uradni list RS, št. 78/10,
10/11-DPN, 71/13-DPN, 92/14-DPN, 17/15-DPN, 50/15-DPN, 88/15-DPN, 12/18-DPN in 42/18),
- 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-obvezna razlaga, 9/13, 23/13 - popr., 72/13-DPN, 71/14
- popr., 92/14-DPN, 17/15-DPN, 50/15-DPN, 88/15-DPN in 95/15, 38/16, 63/16, 12/17-popr., 12/18DPN, 42/18 in 78/19-DPN),
- spletna stran Nacionalnega inštututa za biologijo, https://www.nib.si,
- Urbinfo, javni informacijski sistem prostorskih podatkov Mestne občine Ljubljana (zajem podatkov,
oktober 2020),
- gradbeno dovoljenje, št. 351-972/2018-21 z dne 10. 10. 2018, izdala Upravna enota Ljubljana,
- zemljiško katastrski načrt (ZKN) (vir: e-podatki, Geodetska uprava Republike Slovenije, oktober 2020),
- kataster stavb (vir: e-podatki, Geodetska uprava Republike Slovenije, oktober 2020),
- digitalni orto foto posnetek (vir: e-podatki, Geodetska uprava Republike Slovenije, oktober 2020),
- vodovarstvena območja in poplavno ogrožena območja (vir: portal eVode Ministrstva za okolje in
prostor, oktober 2020),
- območja varstva narave (vir: geoportal ARSO, gis.arso.gov.si, oktober 2020)

7. GRAFIČNE PRILOGE
- grafični prikaz območja lokacijske preveritve
- grafični prikaz območja lokacijske preveritve z varstvenimi režimi
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verzija: SPK_01
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8. OSTALE PRILOGE
- gradbeno dovoljenje, št. 351-972/2018-21 z dne 10. 10. 2018, izdala Upravna enota Ljubljana,
- načrt arhitekture rastlinjaka, PZI (izdelal Styria Arhitektura d.o.o., št. proj. 2020/05-PZI, september 2020)
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Rastlinjak - Fasada vzhod
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AKTIVNO SENČILO
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AKTIVNO SENČILO
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barva TIGER Drylac® 29/60674|LL/B
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AKTIVNO SENČILO
Horizontalne lamele, premične, strukturno prašno barvane,
barva TIGER Drylac® 29/60674|LL/B
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AKTIVNO SENČILO
Horizontalne lamele, premične, strukturno prašno barvane,
barva TIGER Drylac® 29/60674|LL/B
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AKTIVNO SENČILO
Horizontalne lamele, premične, strukturno prašno barvane,
barva TIGER Drylac® 29/60674|LL/B
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Geo
referencirana lokacija:
Location Data
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5

5

Absolutna
kota:
Altitude ( Sea Level )

X = 459.319,65°
Y = 101.088,12°

+13,59

Zemljiška
lokacija:
Plot Location
k.o. 2682 - BRDO
parc.št. del 1402/3, celota 1403, del
1424/1, del 1425, del 1426
Naročnik

+12,20

Client

+11,66

Nacionalni inštitut za biologijo
Večna pot 111, SI-1000, Ljubljana

Investitor
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Mnenja nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku lokacijske preveritve:
-
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-
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-

mnenje Energetike Ljubljana, št. 3519RP87-JPE-351-2763/2020-003, z dne 15. 12. 2020,

-

mnenje VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., št. VOK-350-081/2020-003, z dne 14. 12. 2020
(kanalizacija),
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