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.
1.1

UVOD
NAMEN IN CILJ LOKACIJSKE PREVERITVE

Lastnika zemljišč, AG-MA gradbeništvo d.o.o., Rozmanova Ulica ,
Novo Mesto in CLAPA
gradbeno podjetje d.o.o., Ob dolenjski železnici
,
Ljubljana, načrtujeta rekonstrukcijo in
spremembo namembnosti obstoječih industrijskih objektov (hal) na zemljišču s parcelnima št.
/
(del) in
/ , obe k. o.
– Spodnja Šiška. Načrtuje se sprememba namembnosti nekdanjih
industrijskih stavb v stavbe za šport s spremljajočima trgovsko in gostinsko dejavnostjo, s čimer se bo
območje programsko obogatilo in izvedla prenova obstoječih dotrajanih industrijskih objektov. Gre za
spremembo iz bolj v manj intenzivno namensko rabo prostora z manj škodljivimi vplivi načrtovanih
dejavnosti na prostor in okolje. Cilj rekonstrukcije in spremembe namembnosti objektov je
vzpostavitev ustreznih pogojev za izvajanje športno plezalnega centra.
Območje obravnave leži v Šiški, ob križišču Magistrove in Verovškove ulice v gospodarski coni Litostroj.
Na območju obravnave so v veljavi Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine
Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. / , / - DPN, / - DPN, / - DPN, / - DPN,
/ - DPN, / - DPN, / - DPN in / ), Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne
občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. / , / - DPN, / - popr., / - ZKZ-C,
/ - obv. razl., / , / - popr., / - DPN, / - popr., / - DPN, / - DPN, / - DPN,
/ - DPN, / , / - avtentična razlaga, / , / - popr., / - DPN in / ) in Odlok o
zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP / Litostroj – del (Uradni list RS, št. / , / in
/ ).
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) ŠI. Za območje je predpisana namenska raba prostora IG - gospodarske cone.
Območja IG so namenjena tehnološkim parkom, proizvodnim dejavnostim z industrijskimi stavbami in
skladišči ter s spremljajočimi stavbami za storitvene dejavnosti. Poleg stavb za gospodarske dejavnosti
so dopustne tudi stavbe za šport.
Za pretežni del območja je v veljavi izvedbeni prostorski načrt – Zazidalni načrt za območje urejanja
ŠP / Litostroj – del (v nadaljevanju ZN ŠP / Litostroj – del), ki območje opredeljuje kot dele
funkcionalne enote F TIKI in cestnega odseka Cf . Območje urejanja ŠP / Litostroj je namenjeno
proizvodnim, skladiščnim, obrtnim, storitvenim, servisnim, trgovskim in poslovnim dejavnostim.
Lastnika zemljišč z lokacijsko preveritvijo predlagata, da se za izpolnitev gradbenega namena
prostorskega izvedbenega akta dovoli individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih
pogojev v ZN ŠP / Litostroj – del, za namen rekonstrukcije obstoječega objekta, ki pomeni
spremembo namembnosti obstoječega objekta zaradi uskladitve z bistvenimi zahtevami (zaščita
okolja).
Predlaga se, da se v delu funkcionalne enote F dopusti tudi rekonstrukcija s spremembo
namembnosti in umestitev objektov
Stavbe za šport s spremljajočima trgovsko
dejavnostjo Trgovske stavbe (do
, m BTP objekta ali dela objekta) in gostinsko
dejavnostjo (bar) –
Gostilne, restavracije in točilnice.
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1.2

OBMOČJE LOKACIJSKE PREVERITVE

Območje lokacijske preveritve predstavljajo zemljišča in objekti v lasti AG-MA gradbeništvo d.o.o.,
Rozmanova Ulica ,
Novo mesto in Clapa Gradbeno Podjetje d.o.o., Ob dolenjski železnici
,
Ljubljana, v območju gospodarske cone Litostroj.
Območje obravnave leži v Šiški, ob križišču Magistrove in Verovškove ulice v gospodarski coni Litostroj.
Obravnavano zemljišče s pripadajočimi obstoječimi objekti tvori skupaj z ostalimi industrijskimi halami
zaključen kompleks, ki na vzhodu meji na poslovni objekt, na severu na interno cesto, ki vodi mimo
stanovanjskih objektov do območja vrtičkov, na zahodu na manjše poslovne objekte ob Ulici Alme
Sodnik in na jugu na Magistrovo ulico. Na južni strani Magistrove ulice je športni park Šiška.

Slika 1: Širše območje obdelave (modro – območje lokacijske preveritve); Vir: https://urbinfo.ljubljana.si/
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Slika 2: Prikaz območja lokacijske preveritve na DOF (modro); Vir: Urbinfo

1.2.1 Seznam zemljišč, na katere se lokacijska preveritev nanaša
Območje lokacijske preveritve obsega zemljišča:
Parcelna
številka

/

Ime katastrske občine

(del)

– SPODNJA ŠIŠKA

/

– SPODNJA ŠIŠKA

Zemljišče parc. št.
k. o.

/

, k. o.

Lastnik zemljišča
AG-MA gradbeništvo d.o.o.,
Rozmanova Ulica

,

Novo mesto

Clapa Gradbeno Podjetje d.o.o.,
Ob dolenjski železnici
,
Ljubljana

– SPODNJA ŠIŠKA, ki se nahaja znotraj zemljišča parc. št.

/

,

– SPODNJA ŠIŠKA, je iz območja lokacijske preveritve izvzeta, saj se lokacijska preveritev ne

nanaša na stavbo na tej parceli ali določila glede te parcele. Na zemljišču parc. št.
SPODNJA ŠIŠKA, se nahaja infrastrukturni objekt (transformatorska postaja).
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/

, k. o.

–

Slika 3: Prikaz območja lokacijske preveritve na DKN (modro); Vir: https://urbinfo.ljubljana.si/
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1.3

OPIS OBSTOJEČEGA STANJA

Gospodarska cona Litostroj se nahaja v industrijski coni Šiška in predstavlja eno od večjih gospodarskih
con v Mestni občini Ljubljana. V preteklosti je Litostroj predstavljal enega od največjih in
najsodobnejših industrijskih objektov v celotni SFRJ. Sistem se je ukvarjal predvsem z ulivanjem in
izdelavo turbin ter drugih ulitkov. Poslovni sistem Litostroj je razpadel leta

in oblikovala se je

družba Litostroj holding (Litostroj E.I., Litostroj – Proizvodno tehnični servis, Litostroj Ulitki).
Danes je območje gospodarske cone že močno preoblikovano, v njem imajo poleg nekdanjih
industrijskih obratov Litostroja sedež večja podjetja kot so Lek, Salus, Plinarna, Statistični urad RS,
Erudio izobraževalni center in drugi. V južnem delu območja ob Magistrovi cesti je v preteklosti
delovala tovarna grelnikov vode Gorenje Tiki, danes pa se obstoječi skladiščno-poslovni objekti
prenavljajo ter v njih delujejo manjša poslovno storitvena podjetja (podjetje za distribucijo računalniške
opreme, podjetje za dostavo, steklarstvo ipd.). Na vogalu Magistrove in Verovškove ulice pa se nahaja
sodoben poslovni objekt.
Lastniki zemljišča in objektov na vzhodni strani nekdanjega kompleksa Gorenje TIKI želijo prenoviti
objekte in spremeniti namembnost iz nekdanjih industrijskih hal v stavbe za šport s spremljajočimi
dejavnostmi. Objekti so večjih dimenzij in se v obliki lamel nizajo ob Magistrovi cesti. Objekti so pritlični
oziroma dvoetažni.
1.3.1 Kvalitetni pogledi in analiza lege območja

Slika 4: Prikaz območja lokacijske preveritve na DOF; Vir: https://www.google.com
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Slika 5: Pogled z Magistrove ulice, vir: https://www.google.com/maps/

Slika 6: Pogled z Verovškove ulice, vir: https://www.google.com/maps/
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Slika 7: Pogled z Verovškove ulice, vir: https://www.google.com/maps/

Slika 8: Pogled s na vzhodno fasado skladiščnega objekta in dvorišče na severni strani, vir: LUZ d.d.
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1.3.2 Sosednja zemljišča
Skladno s sedmim odstavkom
. člena ZUreP- občina o javni razgrnitvi pisno obvesti lastnike
sosednjih zemljišč. Sosednja zemljišča so zemljišča, ki neposredno mejijo na območje lokacijske
preveritve.
Seznam sosednjih zemljišč:
Parcelna
številka

Ime katastrske občine

Lastnik zemljišča

/

- Spodnja Šiška

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG ,
LJUBLJANA

/

- Spodnja Šiška

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG ,
LJUBLJANA

/

- Spodnja Šiška

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG ,
LJUBLJANA

- Spodnja Šiška

PEKRA, UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI,
D.O.O., VEROVŠKOVA ULICA A,
LJUBLJANA

/

- Spodnja Šiška

PEKRA, UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI,
D.O.O., VEROVŠKOVA ULICA A,
LJUBLJANA

/

- Spodnja Šiška

PEKRA, UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI,
D.O.O., VEROVŠKOVA ULICA A,
LJUBLJANA

/

- Spodnja Šiška

PEKRA, UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI,
D.O.O., VEROVŠKOVA ULICA A,
LJUBLJANA

/

- Spodnja Šiška

VSAKOKRATNI LASTNIK NEPREMIČNINE,
vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska
občina
SPODNJA ŠIŠKA stavba

/

- Spodnja Šiška

fizična oseba

/

- Spodnja Šiška

fizična oseba

/

- Spodnja Šiška

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG ,
LJUBLJANA

/

Elaborat lokacijske preveritve za del območja ZN za območje urejanja ŠP / Litostroj - del
(za dele funkcionalne enote F in cestnega odseka Cf )

1.3.3 Lastništvo

Slika 9: Lastništvo zemljišč in prikaz meje območja lokacijske preveritve
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1.4

VAROVANA OBMOČJA IN OMEJITVE

Vodni viri

Slika 10: Vodni viri in območje lokacijske preveritve (črno); Vir: Urbinfo

Območje obravnave se nahaja v ožjem vodovarstvenem območju z manj strogim režimom varovanja
(Uredba o območju vodonosnika Ljubljanskega polja in njegovega hidrografskega zaledja, ogroženega
zaradi fitofarmacevtskih sredstev in lahkohlapnih kloriranih ogljikovodikov, Ur. l. RS, št.
/ , / ZVO- ,
/ , / ).
Območje leži na vodovarstvenem območju z režimom A - podobmočje z milejšim vodovarstvenim
režimom (Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, Ur. l.
RS, št. / ).
Skladno z uredbo so stavbe za šport in trgovske stavbe dovoljene, če so v postopku izdaje
vodnega soglasja za gradnjo preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa ter je
izdano vodno soglasje, gostinske stavbe pa so dovoljene že brez teh pogojev.
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.

PRAVNI TEMELJ

Pravne podlage za sprejem lokacijske preveritve za del območja ZN za območje urejanja ŠP / Litostroj
- del (za dele funkcionalne enote F in cestnega odseka Cf ) so:
., .,
.,
. in
. člen Zakon o urejanju prostora (ZUreP- ), Uradni list RS, št. /
, ki
določajo namen, vsebine, postopek, stroške in posledice veljavnosti lokacijske preveritve,
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del, Uradni list RS,
št. / , / - DPN, / - DPN, / - DPN, / - DPN, / - DPN, / - DPN, / DPN in / ,
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, Uradni list RS,
št. / , / - DPN, / - popr., / - ZKZ-C, / - obv. razl., / , / - popr., / DPN, / - popr., / - DPN, / - DPN, / - DPN, / - DPN, / , / - avtentična
razlaga, / , / - popr., / - DPN in / ,
Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP / Litostroj – del, Uradni list RS, št. / ,
/ in / .
Skladno s
. členom ZUreP- 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- v
. členu v povezavi s
. členom določa, da če
zaradi obstoja objektivnih okoliščin oziroma drugih okoliščin investicijska gradbena namera ne more
zadostiti posameznemu prostorskemu izvedbenemu pogoju, instrument lokacijske preveritve
investitorju omogoča individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev.
Lastnika zemljišč zaradi okoliščin iz prve alineje . odstavka
. člena ZUreP- (kot bodo podrobneje
pojasnjene v nadaljevanju elaborata) ne moreta zadostiti pogoju za spremembo namembnosti objekta
v stavbo za šport skladno z določili ZN ŠP / Litostroj – del.
Občina lahko v skladu s prvo alinejo . odstavka
. člena ZUreP- dopusti odstopanje od prostorskih
izvedbenih pogojev na obstoječih zakonito zgrajenih objektih na stavbnih zemljiščih tudi v primeru, ko
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.
Z lokacijsko preveritvijo se predlaga, da se za namen izpolnitve njene gradbene namere dovoli
individualno odstopanje od določil ZN ŠP / Litostroj – del za del funkcionalne enote F in sicer,
da se v skladu s splošnimi določili . člena odloka OPN MOL ID (dopustni objekti in dejavnosti
po območjih namenske rabe, tč. , IG – GOSPODARSKE CONE) dopusti tudi rekonstrukcija s
spremembo namembnosti in umestitev objektov
Stavbe za šport s spremljajočima
trgovsko dejavnostjo Trgovske stavbe (do
, m BTP objekta ali dela objekta) in
gostinsko dejavnostjo (bar) –
Gostilne, restavracije in točilnice. Pri čemer je rekonstrukcija
s spremembo namembnosti objekta namenjena uskladitvi z bistvenimi zahtevami (zaščita
okolja), kot jih določajo predpisi, ki urejajo graditev.
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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 11: Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč – karta 03 (veljavni OPN MOL SD); Vir: LUZ

Obravnavano območje je v OPN MOL SD (Karta : Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč)
uvrščeno med območja namenjena industriji in tehnološkim parkom. Skladno z izhodišči in cilji
prostorskega razvoja MOL je eno izmed vodilnih izhodišč spodbujati trajnostno rabo prostora tako, da
bodo pri vseh novih prostorskih ureditvah in prenovah že obstoječih mestnih območij upoštevana
načela racionalne rabe prostora, dolgoročne varne oskrbe z naravno pitno vodo, učinkovite rabe
energije, spodbujanja trajnostne mobilnosti in uporabe javnega mestnega prometa, ohranjanja zelenih
površin, uveljavljanja so-naravnih rešitev in spodbujanja lokalne samooskrbe.
Temeljno merilo in usmeritev za urbanistično urejanje prostora MOL je prednostno zagotavljanje
površin za razvoj »navznoter« z zgoščevanjem poselitve in prenovo, pri čemer ima prenova prednost
pred novogradnjo. Prenova je sklop gospodarskih, pravnih, socialnih, urbanistično-arhitekturnih in
ekoloških ukrepov za izboljšanje stanja grajenih struktur in življenjskih razmer v mestih za vse
kategorije mestnega prebivalstva ob hkratnem ohranjanju identitete mesta in njegove kulturne
dediščine ter povečanju njegove privlačnosti.
Zasnova prostorskega načrtovanja proizvodnih dejavnosti je usmerjena predvsem v naslednje cilje:
zagotoviti ustrezne površine za razvoj funkcionalno in tehnološko različno infrastrukturno
opremljenih površin za proizvodnjo, storitve in druge oblike podjetništva,
spodbujati prenovo na opuščenih in neracionalno izkoriščenih proizvodnih površinah in uvajati
nove visoko tehnološke oblike v proizvodnih in storitvenih dejavnostih.
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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 relevantnih določil iz odloka OPN MOL ID, ki povzema prostorske izvedbene pogoje,
ki veljajo za obravnavano območje.
Skladno z določili OPN MOL ID je območje obravnave opredeljeno kot del enote urejanja prostora (v
nadaljevanju EUP) ŠI.
Za območje je predpisana namenska raba prostora IG - gospodarske cone. Območja IG so namenjena
tehnološkim parkom, proizvodnim dejavnostim z industrijskimi stavbami in skladišči ter s
spremljajočimi stavbami za storitvene dejavnosti. Poleg stavb za gospodarske dejavnosti so dopustni
tudi stavbe za šport, trgovske in gostinske dejavnosti.
Splošni in podrobni prostorski izvedbeni pogoji
Dopustni objekti in dejavnosti
Območje obravnave obsega del EUP ŠIrabo IG - gospodarske cone.

in je opredeljeno kot območje s podrobnejšo namensko

V območjih z namensko rabo IG so po določilih OPN MOL ID dopustni naslednji objekti in dejavnosti
( . člen, . odstavek, Preglednica , točka ):
IG – GOSPODARSKE CONE
Dopustni objekti in dejavnosti:
Stavbe javne uprave,
Industrijske stavbe,
Rezervoarji, silosi in skladišča,
Bencinski servisi,
Stavbe za storitvene dejavnosti,
Druge poslovne stavbe,
Trgovske stavbe (do
, m BTP objekta ali dela objekta),
Gostilne, restavracije in točilnice,
Stavbe za šport,
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo gasilski domovi s spremljajočim
programom,
Garažne stavbe,
Letališke steze in ploščadi: samo heliport,
Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste: samo parkirišča za vozila in
tovorna vozila, za priklopnike teh motornih vozil, za avtobuse in za dostavna vozila,
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo za izobraževanje in
znanstvenoraziskovalno delo za potrebe zaposlenih v območju, - oskrbovalna mesta za
vozil.
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Slika 12: Območje lokacijske preveritve (modro) in veljavni OPN MOL ID, prikaz namenske rabe prostora; Vir: Urbinfo
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2.3

PREGLED IN OCENA DOLOČIL VELJAVNE PROSTORSKE DOKUMENTACIJE; ZAZIDALNI
NAČRT ZA OBMOČJE UREJANJA ŠP2/1 LITOSTROJ – DEL (URADNI LIST RS, ŠT. 61/99,
76/06 IN 78/10)

Izdelan je izvleček relevantnih določil iz odloka ZN, ki povzema prostorske izvedbene pogoje, ki veljajo
za obravnavano območje.
Območje obravnave večinoma leži v funkcionalni enoti F TIKI. Manjša dela območja na severni
in južni strani ležita na cestnem odseku Cf .
4. člen navaja:
Območje urejanja ŠP / Litostroj je namenjeno proizvodnim, skladiščnim, obrtnim, storitvenim,
servisnim, trgovskim in poslovnim dejavnostim. Gradnja samostojnih trgovinskih centrov ni dovoljena.
Trgovinska dejavnost je dopustna le kot dopolnilna dejavnost k osnovni proizvodni, obrtni oziroma
poslovni dejavnosti.
Pri izbiri oziroma določanju dejavnosti v objektih drobnega gospodarstva je treba proučiti njihovo
združljivost ali nezdružljivost z dejavnostmi v prostoru.
Podrobnejša namenska raba je določena v . členu odloka za vsako morfološko enoto. V morfoloških
enotah, v katerih namembnost ni izključna, so izjemno dovoljene tudi druge kompatibilne
namembnosti. Presojo kompatibilnosti načrtovane dejavnosti opravi v postopku za pridobitev
lokacijske dokumentacije služba Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, pristojna za urbanizem, po
predhodni obravnavi na za urbanizem pristojnem odboru Mestnega sveta.
29. člen navaja naslednje podrobne prostorske pogoje:
F TIKI
Vertikalni gabariti:
Vmax = V najvišje obstoječe hale.
Izraba: I = , max.
Prometna dostopnost: s Cf .
Vrste posegov: dovoljene so novogradnje, dozidave in nadzidave.
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Slika 13: Območje lokacijske preveritve (modro) in veljavni ZN, zazidalna situacija; Vir: Urbinfo

2.4

IZVEDENE LOKACIJSKE PREVERITVE

Na območju lokacijske preveritve ni izvedenih lokacijskih preveritev po zadnji posodobitvi veljavnega
OPN.

Elaborat lokacijske preveritve za del območja ZN za območje urejanja ŠP / Litostroj - del
(za dele funkcionalne enote F in cestnega odseka Cf )

.
3.1

INDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV
OPIS ODSTOPANJ OD DOLOČB VELJAVNIH PROSTORSKIH AKTOV

Opis odstopanj
Z lokacijsko preveritvijo se predlaga, da se za izpolnitev gradbenega namena prostorskega
izvedbenega akta dovoli individualno odstopanje od določil ZN ŠP / Litostroj – del in sicer, da se v
delu funkcionalne enote F dopusti tudi rekonstrukcija s spremembo namembnosti in umestitev
objektov
Stavbe za šport s spremljajočima trgovsko dejavnostjo Trgovske stavbe (do
, m BTP objekta ali dela objekta) in gostinsko dejavnostjo (bar) –
Gostilne, restavracije in
točilnice.
Območje obravnave po določilih OPN MOL ID leži v EUP ŠIz namensko rabo IG - gospodarske
cone. Predlagana namembnost je skladna s splošnimi določili odloka OPN MOL ID..
Sprememba namembnosti obstoječega objekta je predlagana zaradi uskladitve z bistvenimi
zahtevami, to je zaščita okolja, kar je opisano v nadaljevanju.
Predlagano odstopanje od izvedbenega pogoja:
Dopolnitev 29.člena:
F TIKI – del (za območje lokacijske preveritve)

Namembnost in vrste posegov:
Poleg dopustnih objektov in dejavnosti iz 4. člena so dovoljene tudi športne dejavnosti ter gostinske
in trgovske dejavnosti kot spremljajoče dejavnosti k osnovni športni dejavnosti.
Dovoljene so novogradnje, dozidave, in nadzidave., rekonstrukcije in sprememba namembnosti.

3.2

UTEMELJITEV INDIVIDUALNEGA ODSTOPANJA OD PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV

Odstopanja od določil ZN ŠP / Litostroj – del so omejena na zagotavljanje bistvenih zahtev (varovanje
okolja) in na uskladitev s splošnimi določili nadrejenega prostorskega akta OPN MOL ID. Vsi ostali
pogoji predpisani z ZN ŠP / Litostroj – del se ne spreminjajo.
3.2.1 Uskladitev z bistvenimi zahtevami
Skladno z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) morajo objekti izpolnjevati
bistvene zahteve, od katerih je v drugem odstavku 15.člena v tretji točki navedena zahteva - zaščita
okolja. Objekti morajo bistvene zahteve izpolnjevati tudi, če se rekonstruirajo, vzdržujejo ali se jim
spreminja namembnost. Območje obravnave leži v ožjem vodovarstvenem območju z manj strogim
režimom varovanja po Uredbi o območju vodonosnika Ljubljanskega polja in njegovega
hidrografskega zaledja, ogroženega zaradi fitofarmacevtskih sredstev in lahkohlapnih kloriranih
ogljikovodikov (Uradni list RS, št. 102/03, 41/04 – ZVO-1, 120/04, 7/06) in na vodovarstvenem območju
z režimom 3A - podobmočje z milejšim vodovarstvenim režimom po Uredbi o vodovarstvenem
območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15).
Elaborat lokacijske preveritve za del območja ZN za območje urejanja ŠP / Litostroj - del
(za dele funkcionalne enote F in cestnega odseka Cf )

Po

. členu Odloka ZN ŠP / Litostroj – del veljajo naslednja določila:

»Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati normativne določbe glede varstva voda in zaščite
okolja.
Pogoj za nove posege v prostor je ekološka sanacija obstoječega stanja v posamezni funkcionalni
enoti, če tako predpišejo soglasodajalci.
Pred vsakim posegom v prostor si mora investitor pridobiti pozitivno mnenje pristojne institucije o
vplivu posega v prostor na vodne vire.«
V postopku izdelave prostorskega akta ZN ŠP / Litostroj – del je bilo izdelano strokovno mnenje
Univerzitetnega zavoda za zdravstveno in socialno varstvo, v katerem je za območje obravnave –
Gorenje Tiki navedeno, da so možni in nujni le posegi, ki predstavljajo ekološke izboljšave, nikakor pa
posegi, ki predstavljajo vnašanje in povečanje obsega in vrste nečistih dejavnosti.
Predlagana sprememba namembnosti v dejavnosti, ki so okoljsko manj obremenjujoče in
posledično predstavljajo manjše tveganje za vodne vire, sledi izpolnjevanju bistvenih zahtev to je varovanje okolja. Pri čemer pa je treba pred posegom pridobiti pozitivno mnenje pristojne
institucije o vplivu posega v prostor na vodne vire.
Sprememba namembnosti obstoječega objekta zaradi uskladitve z bistvenimi zahtevami je
navedena v prvi alineji 3. odstavka 129. člena ZUreP-2, zato se smatra, da je ob majhnem
odstopanju od prostorskih izvedbenih pogojev in izpolnitvi drugih pogojev ZUreP-2
individualno odstopanje dopustno.
3.2.2 Skladnost z OPN MOL ID
Predmetni zemljišči se nahajata na območju veljavnosti OPN MOL ID in sicer zemljišči parc. št. 309/43
(del) in 309/42, obe k. o. 1740 – Spodnja Šiška, ležita v EUP ŠI-408.
EUP ŠI-408 ima predpisano namensko rabo prostora IG - gospodarske cone.
V skladu z določili OPN MOL ID (III. poglavje, točka . Vrste objektov glede na namen v območjih
namenske rabe, .člen - Dopustni objekti in dejavnosti po območjih namenske rabe) so za območje
IG - gospodarske cone dopustni naslednji objekti in dejavnosti:
-

Stavbe javne uprave,
Industrijske stavbe,
Rezervoarji, silosi in skladišča,
Bencinski servisi,
Stavbe za storitvene dejavnosti,
Druge poslovne stavbe,
Trgovske stavbe (do
, m BTP objekta ali dela objekta),
Gostilne, restavracije in točilnice,
Stavbe za šport,
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo gasilski domovi s spremljajočim
programom,
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-

Garažne stavbe,
Letališke steze in ploščadi: samo heliport,
Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste: samo parkirišča za vozila in
tovorna vozila, za priklopnike teh motornih vozil, za avtobuse in za dostavna vozila,
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo za izobraževanje in
znanstvenoraziskovalno delo za potrebe zaposlenih v območju, - oskrbovalna mesta za
vozil.

V skladu s 4. členom ZN ŠP2/1 Litostroj – del območje leži v funkcionalni enoti F5, ki je namenjena
proizvodnim, skladiščnim, obrtnim, storitvenim, servisnim, trgovskim in poslovnim dejavnostim. Pri
izbiri oziroma določanju dejavnosti v objektih drobnega gospodarstva je treba proučiti njihovo
združljivost ali nezdružljivost z dejavnostmi v prostoru.
Izjemoma so dopustne tudi kompatibilne namembnosti, ki pa morajo biti presojane s strani pristojne
službe MOL za urbanizem in presojane na pristojnem odboru Mestnega sveta.
Opomba: Tovrstne presoje iz pravnih razlogov MOL ne vrši več, sorodno vlogo prevzema instrument
lokacijske preveritve.
Predlagani poseg odstopa od določil veljavnega ZN ŠP2/1 Litostroj, saj v območju F5 12650
Stavbe za šport ter 12301 Trgovske stavbe in 12112 Gostilne, restavracije in točilnice kot
spremljajoče trgovske in gostinske dejavnosti k športni dejavnosti niso posebej navedene med
dopustnimi objekti in dejavnostmi.
V skladu s splošnimi določili 11. člena Odloka OPN MOL ID za gospodarske cone pa so navedene
stavbe dopustne, zato je predlagana sprememba namembnosti sprejemljiva in utemeljena.
V OPN MOL ID je v IG – gospodarskih conah že predvidena oziroma omogočena dopolnitev osnovnih
dejavnosti (industrija, poslovno storitvene dejavnosti) s spremljajočimi programi kot so šport, trgovske
in gostinske dejavnosti. Poleg tega se spodbuja prenova obstoječega stavbnega fonta pred širitvami
na nova zemljišča s čimer se zagotavlja racionalna in trajnostna raba prostora.
Območje obravnave leži na stičišču gospodarske cone z športnim parkom Šiška. Na območju Šiške je
največja gostota stanovanjskih sosesk, zato je potrebna krepitev družbenih dejavnosti, med katere sodi
tudi šport.
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.
4.1

UTEMELJITEV PREDLOGA ZA IZVEDBO POSTOPKA LOKACIJSKE PREVERITVE
JAVNI INTERES IN CILJI PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE

Predlagano individualno odstopanje ni v nasprotju z javnim interesom in cilji prostorskega razvoja
Mestne občine Ljubljana. Javni interes se najbolj jasno izraža skozi izhodišča in cilje prostorskega
razvoja, zastavljene v OPN MOL SD. Skladno z izhodišči in cilji prostorskega razvoja MOL je eno izmed
vodilnih izhodišč spodbujati trajnostno rabo prostora tako, da bodo pri vseh novih prostorskih
ureditvah in prenovah že obstoječih mestnih območij upoštevana načela racionalne rabe prostora,
dolgoročne varne oskrbe z naravno pitno vodo, učinkovite rabe energije, spodbujanja trajnostne
mobilnosti in uporabe javnega mestnega prometa, ohranjanja zelenih površin, uveljavljanja sonaravnih rešitev in spodbujanja lokalne samooskrbe.
Temeljno merilo in usmeritev za urbanistično urejanje prostora MOL je prednostno zagotavljanje
površin za razvoj »navznoter« z zgoščevanjem poselitve in prenovo, pri čemer ima prenova prednost
pred novogradnjo.
V gospodarski coni Litostroj so obstoječi objekti (predvsem industrijske hale) starejšega datuma, zato
se območje, skladno z razvojnimi potrebami, prenavlja in deloma tudi programsko dopolnjuje s
poslovno-storitvenimi dejavnostmi.
Strateške usmeritve glede varstva pitne vode vključujejo tudi naslednja cilja: zagotavljati potrebno
količino kakovostne zdrave pitne vode vsem prebivalcem MOL in sanirati obstoječe vire onesnaževanja
znotraj vodovarstvenih območji vodnih virov (odlok OPN MOL SD, točka . . Oskrba z vodo). Območje
predlaganega posega se nahaja na vodovarstvenem območju z režimom A po Uredbi o
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. / ).
Obstoječ proizvodni objekt bi ob nadaljnji proizvodnji predstavljal potencialen vir onesnaženja pitne
vode, predlagana sprememba namembnosti pa to nevarnost bistveno zmanjšuje oziroma odstrani. S
sanacijo se lažje zagotavlja tudi potrebno količino kakovostne zdrave pitne vode.
Predlagana sprememba namembnosti dela proizvodnega objekta v športno-plezalni center sledi tudi
strateškim ciljem na področju športa. Odlok OPN MOL SD v točki . . . Šport med cilje uvršča zasnovo
omrežja športnih centrov, ki bodo dostopni prebivalcem v vseh mestnih območjih in bodo na ravni
MOL zagotavljali zakonsko predvideni normativ , m pokritih površin na prebivalca in m odprtih
površin na prebivalca. Športno-rekreacijske površine se v prostor umešča v skladu z načeli trajnostnega
razvoja mest - dostopnost se prednostno zagotavlja za kolesarje in pešce oziroma s sredstvi JPP.
Predvideni športno plezalni center se nahaja v Šiški, kjer je največja gostota stanovanjskih sosesk v
MOL in je dobro dostopen za tamkajšnje prebivalce.
Glede na navedeno je izpolnjen pogoj iz 1. alineje četrtega odstavka 129. člen ZUreP-2.
4.2

GRADBENI NAMEN PROSTORSKEGA IZVEDBENEGA AKTA

S predlagano rekonstrukcijo in spremembo namembnosti nekdanjih industrijskih hal bo upoštevan
gradbeni namen, kot ga določa prostorski izvedbeni akt ZN ŠP / Litostroj – del, ki dopušča
novogradnje, nadomestne gradnje, prizidave, nadzidave, rekonstrukcije, adaptacije ter spremembe
namembnosti z upoštevanjem vseh ostalih določil odloka, pri čemer bodo upoštevani tudi vsi splošni
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prostorski izvedbeni pogoji glede dopustnih objektov in dejavnosti v območju namenske rabe IG gospodarske cone, določeni v OPN MOL ID.
Nameravana rekonstrukcija in sprememba namembnosti ne bo spremnila načrtovanega videza
območja, bivalne in delovne razmere v objektu ter stanje okolja pa se bodo s prenovo objekta
izboljšale. Gre za spremembo iz bolj v manj intenzivno namembnost, z manj škodljivimi vplivi
načrtovanih dejavnosti na prostor in okolje.
Glede na navedeno je izpolnjen pogoj iz 2. alineje četrtega odstavka 129. člena ZUreP-2.
4.3

VPLIVI NAMERAVANE GRADNJE NA MOŽNOST POZIDAVE SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

Nameravana rekonstrukcija in sprememba namembnosti stavbe ne bo zmanjšala možnosti pozidave
sosednjih zemljišč, saj so posegi predvideni znotraj obstoječih stavb.
Glede na navedeno je izpolnjen pogoj iz 3. alineje četrtega odstavka 129. člen ZUreP-2.
4.4

PRAVNI REŽIMI IN SPREJETI DRŽAVNI PROSTORSKI IZVEDBENI AKTI

Predlagano individualno odstopanje ni v nasprotju z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno
telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. / ), saj je poseg dovoljen, če so v postopku
izdaje vodnega soglasja za gradnjo preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa ter je
izdano vodno soglasje. Poseg tudi ni v nasprotju z Uredbo o območju vodonosnika Ljubljanskega polja
in njegovega hidrografskega zaledja, ogroženega zaradi fitofarmacevtskih sredstev in lahkohlapnih
kloriranih ogljikovodikov (Uradni list RS, št.
/ , / – ZVO- ,
/ in ( / ).
Predlagano individualno 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 območju lokacijske preveritve ni veljavnih državnih prostorskih aktov.
Glede na navedeno je izpolnjen pogoj iz 4. alineje četrtega odstavka 129. člen ZUreP-2.
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II

Grafični del
Geodetski in katastrski načrt s prikazom območja lokacijske preveritve
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F9

F7

LEGENDA
MEJA OBMOČJA LOKACIJSKE PREVERITVE
KATASTRSKI NAČRT
TOPOGRAFSKI NAČRT
MEJA ENOTE UREJANJA PROSTORA

ŠI-36

ŠI-408

Cf2

OZNAKA ENOTE UREJANJA PROSTORA
MEJA ZAZIDALNEGA NAČRTA (ZN 61/99-2931)
MEJA FUNKCIONALNE ENOTE V ZAZIDALNEM NAČRTU

F5

OZNAKA FUNKCIONALNE ENOTE

LEGENDA

ŠI-408

ZN 61/99-2931

F5
F6

S

PROJEKTANT

LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD d.d.
Verovškova ulica 64, 1001 Ljubljana
Telefon +386(0)1 360 24 00

PROJEKT

ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE
ZA DEL OBMOČJA ZN ZA OBMOČJE UREJANJA ŠP 2/1 LITOSTROJ - DEL
(ZA DELE FUNKCIONALNE ENOTE F5 IN CESTNEGA ODSEKA Cf2)

NAROČNIK

AG-MA d.o.o.
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1965
ŠT. PROJEKTA:
8554
MERILO:
1:500
ŠT. NAČRTA:
1
DATUM
Avgust 2020
ID PA:

III

Priloge
Veljavni upravni akti na zemljišču (gradbena dovoljenja, uporabna dovoljenja idr.):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Odločba o uporabnem dovoljenju Skupščine Občine Ljubljana Šiška z dne 18. 2.
1970,
Odločba o gradbenem dovoljenju Skupščine občine Ljubljana Šiška z dne 17. 2.
1971,
Dopolnilna odločba Skupščine Občine Ljubljana Šiška z dne 12. 10.1979,
Odločba o uporabnem dovoljenju Občine Ljubljana Šiška z dne 17. 3. 1983
Odločba o gradbenem dovoljenju Občine Ljubljana Šiška z dne 24. 11. 1993
Uporabno dovoljenje Upravne enote Ljubljana Izpostava Šiška z dne 10. 5. 2005
Gradbeno dovoljenje Upravne enote Ljubljana Izpostava Šiška z dne 27. 10. 2006
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IV

Seznam virov in dokumentacije, ki je bila uporabljena pri izdelavi
elaborata

-

-

-

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)
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)
Zazidalni načrt za območje urejanja ŠP2/1 Litostroj – del (Uradni list RS, št. 61/99,
76/06 in 78/10)
Spletni portal eProstor
Prostorsko informacijski sistem Urbinfo:
https://urbinfo.ljubljana.si/web/profile.aspx?id=Urbinfo@Ljubljana
e-geodetski podatki, GURS: https://egp.gu.gov.si/egp/
Google zemljevidi: https://www.google.com/maps/
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V

Mnenja nosilcev urejanja prostora k elaboratu lokacijske preveritve
Datum izdaje
mnenja
RS, Ministrstvo za okolje in prostor,
Direktorat za prostor, graditev in stanovanja,
Dunajska cesta ,
Ljubljana

.

.

MORS, Uprava RS za zaščito in reševanje,
Vojkova cesta ,
Ljubljana

.

.

Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet,
Trg MDB ,
Ljubljana

.

.

JP Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o. - vodovod,
Vodovodna cesta ,
Ljubljana

.

.

JP Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o. - kanalizacija,
Vodovodna cesta ,
Ljubljana

.

.

Javna razsvetljava d.d.,
Litijska cesta
,
Ljubljana

.

.

Telekom Slovenije, Dostopovna omrežja,
Operativa TKO osrednja Slovenija,
Stegne ,
Ljubljana

.

.

Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
Odsek za urbano ekonomiko,
Adamič-Lundrovo nabrežje ,
Ljubljana

.

.
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