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3I. OBRAZLOŽITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA  
SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
STRATEŠKI DEL 

 

1. UVODNA OBRAZLOŽITEV 
 

Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) je julija 2010 sprejela in v oktobru istega 
leta uveljavila strateški in izvedbeni del OPN MOL. MOL je na podlagi spremljanja 
izvajanja plana ter ob spremembah družbenoekonomske situacije, v luči podnebnih 
sprememb ter s ciljem zasledovati trajnostni razvoj, pristopila k pripravi prvih sprememb in 
dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – strateški del. 
 
Osnovni urbanistični koncept prostorskega razvoja MOL se ohranja. Spremembe in 
dopolnitve OPN MOL SD so pripravljene na podlagi pripravljenih in sprejetih razvojnih 
dokumentov ob upoštevanju novih uradnih podatkov in evidenc ter aktov in predpisov, 
veljavnih oziroma uveljavljenih v času od uveljavitev osnovnega dokumenta. V okviru 
izdelave dopolnjenega osnutka ni bilo pripravljenih novih posebnih strokovnih podlag za 
posamezne sestavine prostorskega akta.  
 
Glavna izhodišča so: 

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije, 
- Evropska urbana agenda 2020, 
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana 2014 – 2020 (TUS-StrMOL), 

v kateri so upoštevane sektorske strategije MOL (Strategija razvoja kulture v MOL 
(za obdobje 2016–2019), Strategija MOL za mlade (za obdobje 2016–2025), 
Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009–2019, Strategija 
razvoja socialnega varstva v MOL od 2013–2020, Strategija razvoja in trženja 
turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014–2020, Strategije javnih podjetij v 
JHL: Energetika Ljubljana, Vodovod-Kanalizacija, Ljubljanski potniški promet in 
Snaga ter javnih podjetij Žale in LPT, Strategija elektromobilnosti MOL (2013), 
Program varstva okolja MOL (za obdobje 2014–2020); 

- Prometna politika MOL (2012),  
- Zelena prestolnica Evrope 2016,  
- Lokalni energetski koncept MOL (2011), 
- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana v programskem obdobju 

2014–2020  
- Strategija trajnostnega razvoja MOL (2001), 
- Vizija 2025,  
- Občinski prostorski načrt MOL – Izvedbeni del (2010, 2013, 2015)  
- Regionalni razvojni program LUR 2014 – 2020, 
- Splošne smernice nosilcev urejanja prostora, 
- Mnenja nosilcev urejanja prostora.   

 
V času priprave osnutka sprememb in dopolnitev OPN MOL SD je pripravljavec organiziral  
sestanke z nekaterimi nosilci urejanja prostora in drugimi udeleženci, od katerih je pridobil 
podatke in usmeritve za spremembe in dopolnitve vsebin strateškega dela OPN MOL, ki 
so smiselno upoštevani v osnutku. Dodatne usmeritve in podatki so bili pridobljeni v okviru 
postopka pridobivanja 1. mnenj.  
 
V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt) so bile 
preverjene tudi razvojne pobude in predlogi javnosti za spremembe prostorskega akta, ki 
jih je MOL zbirala v času od 17. maja do 30. junija 2016.  
 
Vzporedno z izdelavo sprememb in dopolnitev OPN MOL SD se spreminja tudi Odlok o 
občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 
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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).  
 
S spremembami in dopolnitvami OPN MOL SD so: 

- spremenjene in dopolnjene vsebine odloka (besedilo in slike),  
- spremenjene in dopolnjene karte (uskladitev z novim besedilom odloka, izboljšanje 

čitljivosti, odprava neusklajenosti med posameznimi kartami, posodobitev vsebin 
zaradi novih podatkov).  

 
 
 

2. PRAVNI TEMELJ ZA SPREJEM AKTA 
 

Spremembe in dopolnitve OPN MOL SD so izdelane v skladu z Zakonom o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 
106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – 
odl. US in 14/15 – ZUUJFO)) in njegovimi podzakonskimi predpisi ter z upoštevanjem 
drugih sektorskih predpisov.  
Postopek priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL SD se je začel s Sklepom o začetku 
postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne 
občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št.41/16) - objava 10.6.2016, ki ga je 
sprejel župan Mestne občine Ljubljana.  
 
 
 

3. VSEBINE DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV  
OPN MOL SD  

 

3.1. Splošno 
 
Dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev OPN MOL SD vsebuje tekstualni in grafični 
del. Vsebine so izdelane v skladu s tehničnimi pravili za pripravo prostorskih načrtov v 
digitalni obliki in razdeljene na tri sklope: 
 
- 1_tekstualni del 
- 2_grafični del 
- 3_priloge 

 
Spremembe vsebin tekstualnega in grafičnega dela so izdelane s prikazom 
sprememb vsebin na podlagi veljavnega OPN MOL SD (Uradni list RS, št. 78/10, 
10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN in 88/15 – DPN) in v 
obliki čistopisa oziroma čistorisa. 
 
Nove in spremenjene ter izbrisane vsebine so označene z različnimi barvami in opremljene 
z oznakami sprememb. Na kartah so spremembe prikazane z grafičnimi znaki in oznakami 
sprememb (zaporedna številka). Dodani oziroma novelirani (zamenjani) sloji niso posebej 
prikazani kot spremembe, so pa navedeni v spodnjih opisih izvedenih sprememb. 
 
 

3.2. Spremembe in dopolnitve odloka  
 
V več poglavjih so narejeni redakcijski popravki (premik besedila, izboljšanje berljivosti oz. 
formulacije, popravki v smislu jasnosti in nedvoumnosti določb, slovnični popravki, ukinitev 
določnih poimenovanj zakonov in podzakonskih predpisov), ki v nadaljevanju niso posebej 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=103283
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izpostavljeni. Opisi sprememb so pripravljeni za osnovna poglavje ali za podpoglavja, 
odvisno od vrste sprememb.  

 
1. Uvodne določbe 
 
Vsa določna poimenovanja zakonov in podzakonskih predpisov so ukinjena in so v 
spremenjenem in dopolnjenem odloku nadomeščena s splošno dikcijo »področni predpis« 
ali »področni zakon«. V skladu s tem so v uvodnih določbah ukinjene tudi okrajšave 
zakonov.   
   
Popravljena so poimenovanja nekaterih kart zaradi uskladitve s tekstualnim delom odloka. 
Karte so opredeljene kot »publikacijske«, saj prikazujejo usmeritve za razvoj in niso 
primerne za prenos vsebin na parcelo natančno. Slike, ki so sestavni del odloka, so 
poimenovane »grafični prikazi konceptualnih rešitev«. 
 
2. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja MOL 
 
Na podlagi strokovnih utemeljitev  (Trajnostna urbana strategija MOL in ostali strateški 
dokumenti MOL, dokumenti Evropske unije in Združenih narodov idr.) so v poglavjih 2.1 
Vodilna izhodišča za opredelitev razvoja MOL in 2.2. Cilji prostorskega razvoja MOL 
dodane nekatere nove dikcije, ki pa ne posegajo v obstoječi koncept strateškega dela 
OPN MOL in zgolj dodatno izpostavljajo pomembne cilje in vrednote (npr. graditi odporno 
mesto z ukrepi za blaženje in za prilagajanje na podnebne spremembe, zagotavljati 
dolgoročno varno oskrbo s pitno vodo, spodbujati lokalno samooskrbo, zagotavljati 
nehrupno okolje idr.). 
 
Nekateri strokovni izrazi so zamenjani s sodobnejšo terminologijo, ki se je vzpostavila v 
prostorsko-načrtovalski stroki v zadnjih letih.  
 
V smislu izboljšanja formulacije, posodobitve glede na obstoječe stanje v MOL ter jasnosti, 
je nekaj dikcij in navedb konkretnih lokacij oz. projektov preoblikovanih.   
 
V poglavju 2.1. Vodilna izhodišča za opredelitev razvoja MOL sta zamenjana grafična 
prikaza mesta Ljubljana v jedrnem omrežju EU in policentrični Evropi v smislu posodobitve 
na sodobno stanje.  
 
3. Zasnova prostorskega razvoja MOL 
 
3.1.1 Demografske podlage 
Poglavje je posodobljeno z aktualnimi podatki Statističnega urada Republike Slovenije 
(SURS) in podatki iz drugih virov, da odražajo novo stanje prebivalstva. Besedilo upošteva 
nove definicije, ki jih je od sprejema veljavnega odloka uvedel SURS.  
 
3.1.2 Temeljna načela poselitve  
Osveženi so grafični prikazi konceptualnih rešitev, da se doseže skladnost s konceptom 
razvoja MOL.  
 
3.1.5 Vloga in funkcija naselij v policentričnem urbanem sistemu  
Poglavje je redakcijsko popravljeno in dopolnjeno tako, da se  približa določilom Strategije 
prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) in razvojnim potrebam. Popravljena je shema, ki 
prikazuje gravitacijska območja središč.  
Na nekaterih mestih je opuščeno poimensko označevanje delov v prostoru, ohranjena je 
splošna dikcija.  
 
3.2 Temeljne usmeritve za prometno povezovanje naselij  
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Poglavje je osveženo glede na usmeritve aktualne prometne politike MOL.  
 
3.3. Okoljski vidiki trajnostnega prostorskega načrtovanja  
Poglavje je dopolnjeno skladno z analizami obremenitev okolja v okviru spremljanja 
izvajanja odloka in z drugimi aktualnimi dokument (Lokalni energetski koncept, EEA 
publikacije, SEAP 2020). Skladno z novimi doktrinami so dopolnjena določila, vezana na 
doseganje bivalne kakovosti in spremljanje stanja okolja.  
 
4. Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo 
 
Na podlagi strokovnih utemeljitev (EU in svetovni dokumenti, EU projekti, MOL strateški 
dokumenti, ipd) so bile dodane nekatere nove tematike oziroma pristopi, ki pa niso 
posegale v obstoječi koncept prostorske zasnove mesta. Dodane so bile npr. T.i. »nature 
based solutions« ali npr. Področje upravljanja s prostorom. 
 
V poglavju 4.2.3 Zasnova zelenih površin mesta je odlok dopolnjen z usmeritvami za 
razvoj urbanega kmetijstva in urbanega gozda. Odlok je spremenjen tudi na podlagi 
strateških odločitev MOL, kot npr. prednostno zagotavljanje varstva virov pitne vode 
napram gradnji verige hidroelektrarn (umik hidroelektrarn). Dodane so usmeritve za 
drevorede. Posodobljene so usmeritve za zelene kline.  
 
Nekatera strokovna poimenovanja so zamenjana s sodobnejšo terminologijo, ki se je 
vzpostavila v prostorsko načrtovalski stroki v zadnjih letih. 
Pobude, ki so se nanašale na poglavje 4 in so bile s strani strokovnih služb MOL ter 
pripravljavcev sprememb in dopolnitev ocenjene kot primerne, so smiselno vključene v 
odlok. 
 
Na nekaterih mestih se je opustilo poimensko označevanje delov v prostoru, ohranila se je 
splošna dikcija. 
 
Popravljeni so bili nekateri grafični prikazi v smislu uskladitve s tekstualnim delom odloka 
ter uskladitve z izvedbenih delom OPN MOL. 
 
5. Zasnova in usmeritve za razvoj v krajini 
 
Spremembe poglavja temeljijo na usklajevanju z vsebinami in izrazi že sprejetih 
dokumentov po letu 2010 in področnimi zakoni. Podane so dodatne obrazložitve vsebin, ki 
so predmet odloka.  
 
Za zagotavljanje jasnosti in razumevanja vsebin odloka so bili izvedeni tudi redakcijski 
popravki ter odpravljene so bile tehnične napake. Določene vsebine so se združevale in 
posodobile na podlagi usmeritev NUP. Uvajajo se pogoji za nove razvojne trende, ki 
spodbujajo razvoj inovativnih oblik kmetijstva, uvaja se pomen urbanih gozdov, spodbuja 
se ukrepe in posege temelječe na naravnih rešitvah kot so t.i. »Nature Based Soultions«, 
idr. Ker upravni postopki ter način upravljanja z zemljišči niso predmet strateškega dela 
OPN MOL, katerega namen je usmerjanje razvoja, se vsebine, ki se nanašajo na 
konkretne ukrepe, ukinjajo. Te se nanašajo predvsem na zagotavljanje subvencij. 
 
5.6.1 Obramba  
Poglavje je posodobljeno glede na usmeritve RS MO. 
 
5.6.2 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami  
Poglavje je dopolnjeno z zahtevo po ukrepih za povečanje potresne varnosti stavb. 
Podpoglavja so posodobljena glede poznavanje stanja.  
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6. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč in organizacijo dejavnosti v 
prostoru 
 
6.2.1. Stanovanja  
Na podlagi Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025, je bil odlok 
dopolnjen z naslednjimi poudarki: 
-           zagotavljanje komunalno opremljenih zemljišč za alternativne oblike bivanja (kot 
so, npr. stanovanjske zadruge, stanovanjske skupnosti za mlade…), 
-           izboljšanje kakovosti bivanja v stanovanjskih soseskah, 
-           zagotavljanje možnosti za razvoj različnih oblik bivanja za starejše (drugi 
dokumenti v tej zvezi so: Članstvo v Globalni mreži Starosti prijaznih mest - izdelava 
Akcijskega načrta »Starosti prijazna Ljubljana« 2016–2020 in  Trajnostna urbana strategija 
Mestne občine Ljubljana 2014–2020), 
-           prenova stanovanj in stanovanjskih objektov  z namenom zagotavljanja požarne in 
potresne varnosti ter večje energetske učinkovitosti. 
Predlagana je posodobitev seznama območij predvidenih za novo stanovanjsko gradnjo, v 
skladu z današnjim stanjem glede razpoložljivosti zemljišč. 
Predlagana je zamenjava termina  'začasna bivališča'  s terminom  »bivalne enote«, ki ga 
uporablja veljavni stanovanjski zakon in tudi RNSP 2015-2025.  
Na osnovi znanja, pridobljenega z dolgo letnim delovanjem na tem področju, je  
dodano  strokovno mnenje, da zgostitev sedanje poselitve  načeloma ne sme posegati v 
obstoječe zelene površine, ki so pomemben element kakovosti bivalnega okolja, še 
posebej v velikih stanovanjskih soseskah. Tako poseganje je mogoče le na podlagi 
predhodnih preverjanj glede nujnosti posega in morebitnih rezerv v razmerjih faktorja 
izrabe površin. 
Iz odloka je umaknjena zahteva za zagotovitev 10-15% prilagojenih stanovanj za starejše 
osebe pri gradnji novih stanovanjskih sosesk. 
V preglednici (Priporočljiva gostota stanovanjske gradnje po tipih zazidave) je zamenjano  
st/ha s preb/ha. (ponovno je naveden vir po katerem smo razvili predlog gostot in sicer: 
Vir: Llewelyn-Davies (2000) Urban Design Compendium, dopolnjeno Dimitrovska Andrews 
(2004). Podrobnejša pravila urejanja urbanih območij (strokovne podlage za pripravo 
Prostorskega reda Slovenije). 
 
6.2.2.2. Zdravstveno varstvo  
Poglavje je posodobljeno na osnovi poznanih dejstev in usmeritev, ki jih je posredoval 
MOL OZSV.  
 
6.2.2.3. Visoke šole  
Poglavje je posodobljeno in korigirano glede zagotavljanja dobre dostopnosti do fakultet in 
med njimi z upoštevanjem stanja ter na osnovi sprememb lokacije akademij.  
 
6.2.2.4. Srednje in glasbene šole 
Poglavje  je posodobljeno in korigirano na osnovi namenske rabe in načrtovanih dejavnosti 
v OPN MOL ID. 
 
6.2.2.5. Osnovne šole in 6.2.2.6. Predšolska vzgoja  
Poglavji sta usklajeni z določili OPN MOL ID na osnovi Navodil za graditev Osnovnih šol v 
Republiki Sloveniji in usmeritev, ki jih je posredoval MOL OPVI. 
 
6.2.2.7. Šport  
Poglavje je posodobljeno glede na izvedene in načrtovane posege in na osnovi usmeritev, 
ki jih je posredoval MOL OŠ. 
 
Poglavje 6.2.2.8. Kultura je posodobljeno glede na izvedene in načrtovane posege in 
glede na usmeritve, ki so jih posredovali MK, ZVKLDS, MOL OK.  
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6.2.3. Proizvodne dejavnosti  
Poglavje  je posodobljeno glede na stanje (projekt RRT ILC, ki poteka ter spremembe in 
dopolnitve OPN MOL ID) in TUS MOL.   
 
7. Zasnova gospodarske javne infrastrukture 
 
7.1.1. Cestni promet 
Na podlagi prometnih strategij MOL so dodani cilji, ki še dodatno izpostavljajo prometno 
varnost in trajnostno mobilnost. Z vidika zagotavljanja varstva okolja so dodani ukrepi za 
varstvo vodnih virov in kontrolirano zbiranje in odvodnjo padavinske vode.  
Predlagana je sprememba poimenovanja cestnega omrežja tako, da je v večji meri 
usklajena s kategorizacijo cest v OPN MOL ID. 
Ob vpadnicah je poleg povečanja vloge javnega prometa na ločenih pasovih poudarjen 
pomen oblikovanja javnega prostora z varnimi in udobnimi površinami za pešce in 
kolesarje.  
Izvedena je posodobitev besedila glede na izvedene in načrtovane posege na državnem in 
lokalnem omrežju (npr. Slovenska cesta, načrtovana dopolnitev cestne mreže v poglavju 
B, točka 8. V tej točki je uvedena ločitev na občinske in državne ceste, med katerimi se še 
posebej izpostavlja severna tangenta in preureditev Ac priključkov.   
 
7.1.2. Železniški promet 
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na posodobitev besedila zaradi sprejetih 
dokumentov (npr. preimenovanje v. in x TEN-T koridorja) ali projektov v izvedbi 
(Intermodalni logistični terminal v funkciji jedrnega terminala evropskega prometnega 
omrežja).  
Ohranjena je zahteva po novi železniški progi za navezavo letališča Brnik, pri čemer je kot 
opcija dodana navezava preko Kamnika.  
 
7.1.3. Javni potniški promet 
Poglavje se ne spreminja. 
 
7.1.4. Kolesarski promet 
Poudarjen je pomen kolesarjenja v okviru zagotavljanja trajnostne mobilnosti. Kolesarski 
promet se mora čimbolj varno in udobno odvijati tudi ob mestnih vpadnicah, zato je 
spremenjeno besedilo, ki se nanaša na načrtovanje prometnih površin ob glavnih mestnih 
cestah.  
 
7.1.5. Mirujoči promet 
V povezavi z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti je dodan cilj zmanjšati skupno število 
parkirnih mest. V MOL  se ukrepi za izvajanje tega cilja postopoma že izvajajo, npr. CPS in 
conacija glede na zahtevano število parkirnih mest v OPN MOL ID, spodbujanje uporabe 
JPP in drugih oblik trajnostne mobilnosti. Dodana je usmeritve, da se spodbuja urejanje 
zelenih in vodoprepustnih parkirnih površin, kjer to ni omejeno zaradi varstva pitne vode.  
  
 
7.1.6. Vodni promet 
V skladu s strokovnimi podlagami, s katerimi so bile preverjene možnosti vzpostavitve 
krožne plovne poti je dodan cilj »vzpostavitev krožne plovne poti po Ljubljanici in 
Gruberjevem prekopu«.  V času od sprejema osnovnega dokumenta OPN MOL SD so bile 
v povezavi s plovnostjo po Ljubljanici izvedene ureditve (pristanišče na Špici, vstopno 
izstopna mesta) in izdelane študije, s katerimi so bile preverjene možnosti plovnosti in 
urejanja dodatnih vstopno izstopnih točk.  
Poleg turistične plovbe se izpostavlja tudi možnost javnega prometa in povezave s 
sosednjimi občinami, kar je možno doseči z izgradnjo ustrezne plovbne infrastrukture v 
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obliki ladijskih splavnic na Ljubljanici in na Gruberjevem prekopu, ob sočasnem 
zagotavljanju prehodnosti za vodne organizme in izkoriščanju energetskega potenciala 
vode.  
 
7.1.7. Zračni promet 
Posodobljene so lokacije heliportov, na katere se poleg helikopterjev usmerja tudi 
brezpilotna letala in drone (ukinjene lokacije, ki niso več aktualne, ohranja se splošna 
usmeritev).   
Enako kot v poglavju 7.1.2. Železniški promet je kot dodatna opcija nove železniške proge 
do letališča Brnik opredeljena navezava preko Kamnika.   
 
7.2. Elektronske komunikacije 
V tekstu je dodatno omenjeno omrežje za potrebe obveščanja, zaščite in reševanja. 
 
7.3. Energetika 
Na podlagi izhodišč v Lokalnem energetskem konceptu, Odloka o prioritetni uporabi 
energentov za ogrevanje na območju MOL ter usmeritev javnega podjetja Energetika za 
področje ogrevanja, oskrbe s toploto in oskrbe zemeljskim plinom ter podjetja Elektro 
Ljubljana za področje distribucije električne energije so smiselno novelirani in dopolnjeni 
cilji ter zasnova in usmeritve za posamezne energetske sisteme.  
Vsebina področja pridobivanja električne energije iz elektrarn na (srednji) Savi je bistveno 
zmanjšana, saj gre za objekte državnega pomena, ki se jih umešča v prostor oz. načrtuje z 
državnimi izvedbenimi prostorskimi akti (državni prostorski načrt), količina in kvalitetne 
pitne vode pa ima prednost pred energetskim izkoriščanjem reke Save. 
Izvedeni so popravki teksta predvsem za tiste infrastrukturne ureditve, ki so se v zadnjih 7 
letih dejansko izvedle. 
 
7.4. Oskrba z vodo ter odvajanje in čiščenje odpadne vode 
Vsebinski področji sta bili razdeljeni na posamezna vsebinska sklopa posebej za oskrbo s 
pitno vodo in za odvajanje in čiščenje odpadne vode. 
Na podlagi izhodišč in usmeritev javnega podjetja Vodovod - kanalizacija so smiselno 
novelirani in dopolnjeni cilji ter zasnova in usmeritve za posamezni oskrbni sistem.  
Izvedeni so popravki teksta predvsem za tiste infrastrukturne ureditve, ki so se v zadnjih 7 
letih dejansko izvedle ali so načrtovane skladno z operativnim programom odvajanja in 
čiščenja odpadne vode v RS. 
 
7.5. Odpadki 
Poglavje je prenovljeno glede skladnosti s principi "Zero Waste", uvedene so razširjene 
zbiralnice in mini zbirni centri, izvedeni so popravki teksta za tiste infrastrukturne ureditve, 
ki so se v zadnjih 7 letih dejansko izvedle, predvsem RCERO. V tekstualnem delu je bila 
popravljena slika 14: Omrežje centrov za ravnanje z odpadki tako, da se je prilagodila  
legenda (ni več razdelitve na obstoječe in predvidene objekte). 
 
8. Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev 
 
Poglavje je dopolnjeno z usmeritvami za prenovo stanovanjskih sosesk na območju 
kompaktnega mesta in zahtevami po sanaciji neustrezne rabe prostora na območju 
obmestja.  
 
9. Prehodne in končne določbe 
Poglavje se v fazi dopolnjenega osnutka ne spreminja. 
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3.3. Spremembe in dopolnitve kart  
 
SPLOŠNE SPREMEMBE VSEBIN NA VSEH KARTAH 
 
- novelacija in vsebinsko poenotenje sloja vidnih imen naselij oziroma imen dela mesta 

zaradi boljše čitljivosti 
- pri nekaterih slojih, ki se vsebinsko pojavljajo na več kartah (ceste, železnice, 

namenska raba prostora) se spremembe na eni odražajo tudi na drugih kartah 
- iz sloja »celinske vode« so izbrisane zajezitve za potrebe hidroelektrarn na Savi 
- v sloj »celinske vode« dodan vodotok Besnica 
- popravki barv posameznih vsebin na kartah zaradi boljše preglednosti in berljivosti 

predvsem v smislu prekrivanja ter dopolnjevanja prikazanih vsebin 
- novelacija rastrske podlage kart z novo, ki je vsebinsko bolj generalizirana in kot taka 

bolj primerna merilu strateških kart.  

SPREMEMBE KARTA 1: Zasnova prostorskega razvoja 

- briše se sloj »Vloga in funkcija naselij« 
- dodan sloj »Vloga in funkcija središč«, ki je usklajen z odlokom 
- spremembe oziroma uskladitve zasnove skladno s spremembami karte 3: Usmeritve za 

določitev namenske rabe zemljišč  
- spremembe v smislu generalizacija vsebin v želji po jasnemu konceptu mestnih vpadnic  

Preglednica: seznam vseh sprememb 

ZAP. 
ŠT. 

STARA VSEBINA NOVA VSEBINA 

1 hribovito zaledje podeželska naselja in območja počitniških hiš 

2 hribovito zaledje urbane enote goste zazidave in proizvodnja 

3 kompaktno mesto območja prepletanja dejavnosti 

4 območja prepletanja dejavnosti območje obmestja 

5 območja prepletanja dejavnosti redkeje poseljene urbane enote 

6 območja prepletanja dejavnosti 
rekreacijska območja in območja posebne 
ekološke vrednosti 

7 območja prepletanja dejavnosti 
rekreacijska območja in območja posebne 
ekološke vrednosti 

8 območja prepletanja dejavnosti strnjeno urbano območje 

9 območja prepletanja dejavnosti strnjeno urbano območje 

10 območja prepletanja dejavnosti strnjeno urbano območje 

11 območja prepletanja dejavnosti strnjeno urbano območje 

12 območja prepletanja dejavnosti strnjeno urbano območje 

13 območja prepletanja dejavnosti strnjeno urbano območje 

14 območja prepletanja dejavnosti strnjeno urbano območje 

15 območja prepletanja dejavnosti strnjeno urbano območje 

16 območja prepletanja dejavnosti strnjeno urbano območje 

17 območja prepletanja dejavnosti strnjeno urbano območje 

18 območja prepletanja dejavnosti strnjeno urbano območje 

19 območja prepletanja dejavnosti strnjeno urbano območje 

20 območja prepletanja dejavnosti strnjeno urbano območje 

21 območja prepletanja dejavnosti strnjeno urbano območje 
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ZAP. 
ŠT. 

STARA VSEBINA NOVA VSEBINA 

22 območja prepletanja dejavnosti strnjeno urbano območje 

23 območja prepletanja dejavnosti strnjeno urbano območje 

24 območja prepletanja dejavnosti strnjeno urbano območje 

24 območja prepletanja dejavnosti strnjeno urbano območje 

25 območja prepletanja dejavnosti strnjeno urbano območje 

26 območja prepletanja dejavnosti strnjeno urbano območje 

27 območja prepletanja dejavnosti strnjeno urbano območje 

28 območja prepletanja dejavnosti strnjeno urbano območje 

29 območja prepletanja dejavnosti strnjeno urbano območje 

30 območja prepletanja dejavnosti strnjeno urbano območje 

31 območja prepletanja dejavnosti strnjeno urbano območje 

32 območja prepletanja dejavnosti strnjeno urbano območje 

33 območja prepletanja dejavnosti strnjeno urbano območje 

34 območja prepletanja dejavnosti strnjeno urbano območje 

35 območja prepletanja dejavnosti strnjeno urbano območje 

36 območja prepletanja dejavnosti tematski in mestni parki 

37 območja prepletanja dejavnosti v obmestju območje obmestja 

38 območja prepletanja dejavnosti v obmestju redkeje poseljene urbane enote 

39 območja prepletanja dejavnosti v obmestju redkeje poseljene urbane enote 

40 območja prepletanja dejavnosti v obmestju redkeje poseljene urbane enote 

41 območja prepletanja dejavnosti v obmestju redkeje poseljene urbane enote 

42 območja prepletanja dejavnosti v obmestju redkeje poseljene urbane enote 

43 območja prepletanja dejavnosti v obmestju 
redkeje poseljene urbane enote na Ljubljanskem 
barju 

44 območja prepletanja dejavnosti v obmestju 
rekreacijska območja in območja posebne 
ekološke vrednosti 

45 območja prepletanja dejavnosti v obmestju strnjeno urbano območje 

46 območja prepletanja dejavnosti v obmestju strnjeno urbano območje 

47 območja prepletanja dejavnosti v obmestju urbane enote goste zazidave in proizvodnja 

48 območja prepletanja dejavnosti v obmestju urbane enote goste zazidave in proizvodnja 

49 območje obmestja območja prepletanja dejavnosti v obmestju 

50 strnjeno urbano območje območja prepletanja dejavnosti 

51 območje obmestja 
rekreacijska območja in območja posebne 
ekološke vrednosti 

52 strnjeno urbano območje območja prepletanja dejavnosti 

53 območje obmestja strnjeno urbano območje 

54 območje obmestja športni centri-mesto 

55 območje obmestja tematski in mestni parki 

56 območje obmestja tematski in mestni parki 

57 strnjeno urbano območje območja prepletanja dejavnosti 

58 območje obmestja urbane enote goste zazidave in proizvodnja 

59 območje obmestja urbane enote goste zazidave in proizvodnja 

60 območje obmestja urbane enote goste zazidave in proizvodnja 

61 redkeje poseljene urbane enote hribovito zaledje 

62 redkeje poseljene urbane enote območja prepletanja dejavnosti v obmestju 

63 redkeje poseljene urbane enote območje obmestja 
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ZAP. 
ŠT. 

STARA VSEBINA NOVA VSEBINA 

64 strnjeno urbano območje območja prepletanja dejavnosti 

65 redkeje poseljene urbane enote strnjeno urbano območje 

66 
redkeje poseljene urbane enote na Ljubljanskem 
barju 

območje obmestja 

67 strnjeno urbano območje območja prepletanja dejavnosti 

68 
rekreacijska območja in območja posebne 
ekološke vrednosti 

območja prepletanja dejavnosti 

69 
rekreacijska območja in območja posebne 
ekološke vrednosti 

območje obmestja 

70 strnjeno urbano območje območja prepletanja dejavnosti 

71 strnjeno urbano območje območja prepletanja dejavnosti 

72 
rekreacijska območja in območja posebne 
ekološke vrednosti 

strnjeno urbano območje 

73 
rekreacijska območja in območja posebne 
ekološke vrednosti 

strnjeno urbano območje 

74 
rekreacijska območja in območja posebne 
ekološke vrednosti 

tematski in mestni parki 

75 
rekreacijska območja in območja posebne 
ekološke vrednosti 

urbane enote goste zazidave in proizvodnja 

76 
rekreacijska območja in območja posebne 
ekološke vrednosti 

urbane enote goste zazidave in proizvodnja 

77 strnjeno urbano območje območja prepletanja dejavnosti 

78 strnjeno urbano območje območja prepletanja dejavnosti 

79 strnjeno urbano območje območja prepletanja dejavnosti 

80 strnjeno urbano območje območja prepletanja dejavnosti 

81 strnjeno urbano območje območja prepletanja dejavnosti 

82 strnjeno urbano območje območja prepletanja dejavnosti 

83 strnjeno urbano območje območja prepletanja dejavnosti 

84 strnjeno urbano območje območja prepletanja dejavnosti 

85 strnjeno urbano območje območja prepletanja dejavnosti 

86 strnjeno urbano območje območja prepletanja dejavnosti 

87 strnjeno urbano območje območje obmestja 

88 strnjeno urbano območje območje obmestja 

89 strnjeno urbano območje 
rekreacijska območja in območja posebne 
ekološke vrednosti 

90 športni centri-mesto območje obmestja 

91 športni centri-mesto strnjeno urbano območje 

92 tematski in mestni parki območje obmestja 

93 tematski in mestni parki območje obmestja 

94 strnjeno urbano območje območja prepletanja dejavnosti 

95 tematski in mestni parki strnjeno urbano območje 

96 urbane enote goste zazidave in proizvodnja območja prepletanja dejavnosti v obmestju 

97 urbane enote goste zazidave in proizvodnja območje obmestja 

98 strnjeno urbano območje območja prepletanja dejavnosti 

99 urbane enote goste zazidave in proizvodnja območje obmestja 

100 urbane enote goste zazidave in proizvodnja območje obmestja 

101 urbane enote goste zazidave in proizvodnja območje obmestja 

102 urbane enote goste zazidave in proizvodnja območje obmestja 

103 urbane enote goste zazidave in proizvodnja redkeje poseljene urbane enote 

104 urbane enote goste zazidave in proizvodnja rekreacijska območja in območja posebne 
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ZAP. 
ŠT. 

STARA VSEBINA NOVA VSEBINA 

ekološke vrednosti 

105 urbane enote goste zazidave in proizvodnja strnjeno urbano območje 

106 urbane enote goste zazidave in proizvodnja strnjeno urbano območje 

107 urbane enote goste zazidave in proizvodnja strnjeno urbano območje 

108 urbane enote goste zazidave in proizvodnja strnjeno urbano območje 

109 strnjeno urbano območje območja prepletanja dejavnosti 

110 strnjeno urbano območje območja prepletanja dejavnosti 

111 strnjeno urbano območje območja prepletanja dejavnosti 

112 strnjeno urbano območje območja prepletanja dejavnosti 

113 strnjeno urbano območje območja prepletanja dejavnosti 

114 strnjeno urbano območje območja prepletanja dejavnosti 

115 strnjeno urbano območje območja prepletanja dejavnosti 

116 območja prepletanja dejavnosti v obmestju urbane enote goste zazidave in proizvodnja 

117 območje obmestja redkeje poseljene urbane enote 

118 območje obmestja redkeje poseljene urbane enote 

119 
rekreacijska območja in območja posebne 
ekološke vrednosti 

urbane enote goste zazidave in proizvodnja 

120 območje obmestja 
rekreacijska območja in območja posebne 
ekološke vrednosti 

121 redkeje poseljene urbane enote 
rekreacijska območja in območja posebne 
ekološke vrednosti 

122 tematski in mestni parki športni centri-mesto 

123 območja prepletanja dejavnosti 
rekreacijska območja in območja posebne 
ekološke vrednosti 

124 območja prepletanja dejavnosti 
rekreacijska območja in območja posebne 
ekološke vrednosti 

125 tematski in mestni parki 
rekreacijska območja in območja posebne 
ekološke vrednosti 

126 hribovito zaledje podeželska naselja in območja počitniških hiš 

127 območja prepletanja dejavnosti v obmestju urbane enote goste zazidave in proizvodnja 

 

SPREMEMBE KARTA 2: Osnovna namenska raba 

- spremembe in uskladitev namenske rabe skladno s spremembami karte 3: Usmeritve 
za določitev namenske rabe zemljišč 

- spremembe GJI skladno s spremembami karte 8: Cestno omrežje, karte 9: Železniško 
omrežje, karte 12: Oskrba s toploto, plinom in naftnimi derivati, karte 13: 
Elektroenergetski sistem, karte 14: Vodovodni sistem ter karte 15: Odvajanje in čiščenje 
komunalne in padavinske odpadne vode 

Preglednica: seznam vseh sprememb 

ZAP. 
ŠT. 

ONRP STARO ONRP NOVO 

1 druga zemljišča zazidljiva stavbna zemljišča 

2 gozdna zemljišča kmetijska zemljišča 

3 gozdna zemljišča druga zemljišča 

4 gozdna zemljišča zazidljiva stavbna zemljišča 

5 gozdna zemljišča zazidljiva stavbna zemljišča 
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ZAP. 
ŠT. 

ONRP STARO ONRP NOVO 

6 gozdna zemljišča zazidljiva stavbna zemljišča 

7 gozdna zemljišča zazidljiva stavbna zemljišča 

8 zazidljiva stavbna zemljišča druga zemljišča 

9 gozdna zemljišča 
zelene površine, parki, pokopališča, 
rekreacijska območja, zeleni obvodni 
pasovi, POT 

10 gozdna zemljišča 
zelene površine, parki, pokopališča, 
rekreacijska območja, zeleni obvodni 
pasovi, POT 

11 zazidljiva stavbna zemljišča druga zemljišča 

12 kmetijska zemljišča gozdna zemljišča 

13 kmetijska zemljišča druga zemljišča 

14 kmetijska zemljišča športni centri 

15 kmetijska zemljišča zazidljiva stavbna zemljišča 

16 kmetijska zemljišča zazidljiva stavbna zemljišča 

17 zazidljiva stavbna zemljišča druga zemljišča 

18 kmetijska zemljišča zazidljiva stavbna zemljišča 

19 kmetijska zemljišča zazidljiva stavbna zemljišča 

20 kmetijska zemljišča zazidljiva stavbna zemljišča 

21 kmetijska zemljišča 
zelene površine, parki, pokopališča, 
rekreacijska območja, zeleni obvodni 
pasovi, POT 

22 kmetijska zemljišča 
zelene površine, parki, pokopališča, 
rekreacijska območja, zeleni obvodni 
pasovi, POT 

23 kmetijska zemljišča 
zelene površine, parki, pokopališča, 
rekreacijska območja, zeleni obvodni 
pasovi, POT 

24 športni centri kmetijska zemljišča 

25 športni centri zazidljiva stavbna zemljišča 

26 zazidljiva stavbna zemljišča gozdna zemljišča 

27 zazidljiva stavbna zemljišča gozdna zemljišča 

28 kmetijska zemljišča zazidljiva stavbna zemljišča 

29 zazidljiva stavbna zemljišča kmetijska zemljišča 

30 zazidljiva stavbna zemljišča kmetijska zemljišča 

31 zazidljiva stavbna zemljišča kmetijska zemljišča 

32 zazidljiva stavbna zemljišča kmetijska zemljišča 

33 zazidljiva stavbna zemljišča kmetijska zemljišča 

34 
zelene površine, parki, pokopališča, rekreacijska 
območja, zeleni obvodni pasovi, POT 

športni centri 

35 zazidljiva stavbna zemljišča kmetijska zemljišča 

36 zazidljiva stavbna zemljišča kmetijska zemljišča 

37 zazidljiva stavbna zemljišča kmetijska zemljišča 

38 zazidljiva stavbna zemljišča kmetijska zemljišča 

39 zazidljiva stavbna zemljišča kmetijska zemljišča 

40 zazidljiva stavbna zemljišča kmetijska zemljišča 

41 zazidljiva stavbna zemljišča kmetijska zemljišča 

42 zazidljiva stavbna zemljišča druga zemljišča 

43 zazidljiva stavbna zemljišča druga zemljišča 
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ZAP. 
ŠT. 

ONRP STARO ONRP NOVO 

44 zazidljiva stavbna zemljišča 
zelene površine, parki, pokopališča, 
rekreacijska območja, zeleni obvodni 
pasovi, POT 

45 zazidljiva stavbna zemljišča 
zelene površine, parki, pokopališča, 
rekreacijska območja, zeleni obvodni 
pasovi, POT 

46 zazidljiva stavbna zemljišča 
zelene površine, parki, pokopališča, 
rekreacijska območja, zeleni obvodni 
pasovi, POT 

47 zazidljiva stavbna zemljišča 
zelene površine, parki, pokopališča, 
rekreacijska območja, zeleni obvodni 
pasovi, POT 

48 zazidljiva stavbna zemljišča 
zelene površine, parki, pokopališča, 
rekreacijska območja, zeleni obvodni 
pasovi, POT 

49 zazidljiva stavbna zemljišča 
zelene površine, parki, pokopališča, 
rekreacijska območja, zeleni obvodni 
pasovi, POT 

50 zazidljiva stavbna zemljišča 
zelene površine, parki, pokopališča, 
rekreacijska območja, zeleni obvodni 
pasovi, POT 

51 zazidljiva stavbna zemljišča 
zelene površine, parki, pokopališča, 
rekreacijska območja, zeleni obvodni 
pasovi, POT 

52 zazidljiva stavbna zemljišča 
zelene površine, parki, pokopališča, 
rekreacijska območja, zeleni obvodni 
pasovi, POT 

53 
zelene površine, parki, pokopališča, rekreacijska 
območja, zeleni obvodni pasovi, POT 

kmetijska zemljišča 

54 
zelene površine, parki, pokopališča, rekreacijska 
območja, zeleni obvodni pasovi, POT 

kmetijska zemljišča 

55 
zelene površine, parki, pokopališča, rekreacijska 
območja, zeleni obvodni pasovi, POT 

kmetijska zemljišča 

56 
zelene površine, parki, pokopališča, rekreacijska 
območja, zeleni obvodni pasovi, POT 

športni centri 

57 
zelene površine, parki, pokopališča, rekreacijska 
območja, zeleni obvodni pasovi, POT 

zazidljiva stavbna zemljišča 

58 
zelene površine, parki, pokopališča, rekreacijska 
območja, zeleni obvodni pasovi, POT 

zazidljiva stavbna zemljišča 

59 
zelene površine, parki, pokopališča, rekreacijska 
območja, zeleni obvodni pasovi, POT 

zazidljiva stavbna zemljišča 

60 
zelene površine, parki, pokopališča, rekreacijska 
območja, zeleni obvodni pasovi, POT 

zazidljiva stavbna zemljišča 

61 
zelene površine, parki, pokopališča, rekreacijska 
območja, zeleni obvodni pasovi, POT 

zazidljiva stavbna zemljišča 

62 
zelene površine, parki, pokopališča, rekreacijska 
območja, zeleni obvodni pasovi, POT 

zazidljiva stavbna zemljišča 

63 
zelene površine, parki, pokopališča, rekreacijska 
območja, zeleni obvodni pasovi, POT 

zazidljiva stavbna zemljišča 

64 
zelene površine, parki, pokopališča, rekreacijska 
območja, zeleni obvodni pasovi, POT 

zazidljiva stavbna zemljišča 

65 
zelene površine, parki, pokopališča, rekreacijska 
območja, zeleni obvodni pasovi, POT 

zazidljiva stavbna zemljišča 

66 druga zemljišča kmetijska zemljišča 

67 druga zemljišča zazidljiva stavbna zemljišča 

SPREMEMBE KARTA 3: Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč 

- v legendi se je dikcija nadnaslova »Območja stanovanj« dopolnila tako, da se glasi 
»Območja stanovanj s spremljajočimi dejavnostmi« 

- v legendi se je vsebina »območja razpršene poselitve« (z dodano dikcijo »in manjših 
naselij«) prenesla v sklop »Območja stanovanj s spremljajočimi dejavnostmi« 
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- v legendi se je spremenila dikcija pri »trgovinsko in storitveno središče« tako, da se 
sedaj glasi »trgovsko in storitveno središče« 

- uskladitev slojev »ceste/cesta v preučevanj/cesta v predoru« s karto 8: Cestno omrežje. 
Dodatno se je zaradi poenotenja vsebin dodal še iztek Zaloške ceste proti Litiji (ki je 
sicer kategorizirana kot lokalna zbirna cesta - LZC) 

- uskladitev sloja »železnica« s karto 9: Železniško omrežje  
- popravljena lokacija cone Nadgorica (uskladitev z MOL ID) (1) (2) (22) (32)  
- spremenjena namenska raba na Viču (pošta, SPAR) v NRP za posebna območja 

(trgovsko središče, enako kot Rudnik in BTC) (13) (74) (47) (73)  
- usklajen je obseg pokopališča Žale z obsegom iz MOL ID (15) (30) (20) 
- spremenjena namenska raba na območju ILT (48) 
- spremenjena namenska raba na območju campusa ob Vojkovi cesti (58) (100) 
- Črnuče se prekategorizira v pretežno stanovanjske površine (21) (36) (59) (94) (99) 

(124) 
- NRP za območje Bizovika se uskladi z enako kategorijo kot je definirano območje 

Hrušice (63) (64) (62) (65) 
- generalizirali nekatere rabe »C« ob vpadnicah:  

o Jurčkova cesta (80) (77),  
o Dunajska cesta (101) (102) (103),  
o Litijska cesta (51) (52) (53) (110) (25),  
o južna vpadnica (83) 

- uskladitev NRP z lokacijami P+R središč in parkirišči za tovornjake (uskladitev z MOL 
ID) (11) (26) (31) (70) (91) (92) (93)  

- uskladitev NRP z lokacijami za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami skladno z MOL ID (17) (18) (19) (38) (98) 

- uskladitev NRP na območju psihiatrične bolnice Polje skladno z MOL ID (24) (49)  
- v zaledju skladno s karto 1: Zasnova prostorskega razvoja dodali središča, upoštevali 

tudi MOL ID (8) (14) (23) (87) (89) (112) (113) (129) (127) 
- uskladitev NRP na območju atletskega centra Ljubljana (141) 
- spremenjena so nekatera manjša območja C (npr. manjše šole in vrtce, trgovine, 

cerkve), ki so se združili oz. potopili v okoliška stavbna zemljišča 
- ostali vsebinski popravki, narejeni na podlagi razgovorov s posameznimi obdelovalci 

MOL ID v smislu generalizacije vsebin  

Preglednica: seznam vseh sprememb 

ZAP. 
ŠT. 

NRP VELJAVNO NRP NOVO 

1 območja večjih prometnih površin in P+R območja kmetijskih zemljišč 

2 
industrija in tehnološki parki, gospodarske 
cone 

območja kmetijskih zemljišč 

3 stanovanjske površine območja gozdnih površin 

4 
mestni parki, rekreacijska območja in 
pokopališča 

stanovanjske površine 

5 druga območja centralnih dejavnosti območja kmetijskih zemljišč 

6 druga območja centralnih dejavnosti obmestna naselja 

7 obmestna naselja območja kmetijskih zemljišč 

8 območja razpršene poselitve druga območja centralnih dejavnosti 

9 
mestni parki, rekreacijska območja in 
pokopališča 

območja kmetijskih zemljišč 

10 območja gozdnih površin mestni parki, rekreacijska območja in pokopališča 

11 
mestni parki, rekreacijska območja in 
pokopališča 

območja večjih prometnih površin in P+R 

12 
mestni parki, rekreacijska območja in 
pokopališča 

druga območja centralnih dejavnosti 
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ZAP. 
ŠT. 

NRP VELJAVNO NRP NOVO 

13 
industrija in tehnološki parki, gospodarske 
cone 

trgovinsko in storitveno središče, sejmišče 

14 območja razpršene poselitve druga območja centralnih dejavnosti 

15 območja kmetijskih zemljišč mestni parki, rekreacijska območja in pokopališča 

16 območja gozdnih površin mestni parki, rekreacijska območja in pokopališča 

17 druga območja centralnih dejavnosti 
območje za potrebe obrambe, varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami 

18 druga območja centralnih dejavnosti območja kmetijskih zemljišč 

19 druga območja centralnih dejavnosti 
območje za potrebe obrambe, varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami 

20 
mestni parki, rekreacijska območja in 
pokopališča 

območja kmetijskih zemljišč 

21 obmestna naselja stanovanjske površine 

22 območja gozdnih površin industrija in tehnološki parki, gospodarske cone 

23 območja razpršene poselitve druga območja centralnih dejavnosti 

24 druga območja centralnih dejavnosti območja šolstva in zdravstva 

25 stanovanjske površine druga območja centralnih dejavnosti 

26 druga območja centralnih dejavnosti območja večjih prometnih površin in P+R 

27 območja večjih prometnih površin in P+R stanovanjske površine 

28 druga območja centralnih dejavnosti mestni parki, rekreacijska območja in pokopališča 

29 druga območja centralnih dejavnosti stanovanjske površine 

30 
mestni parki, rekreacijska območja in 
pokopališča 

območja kmetijskih zemljišč 

31 druga območja centralnih dejavnosti območja večjih prometnih površin in P+R 

32 območja kmetijskih zemljišč industrija in tehnološki parki, gospodarske cone 

33 območja večjih prometnih površin in P+R stanovanjske površine 

34 druga območja centralnih dejavnosti stanovanjske površine 

35 stanovanjske površine območja kmetijskih zemljišč 

36 obmestna naselja stanovanjske površine 

37 druga območja centralnih dejavnosti obmestna naselja 

38 območja kmetijskih zemljišč 
območje za potrebe obrambe, varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami 

39 območja kmetijskih zemljišč športni centri 

40 športni centri območja kmetijskih zemljišč 

41 stanovanjske površine industrija in tehnološki parki, gospodarske cone 

42 stanovanjske površine mestni parki, rekreacijska območja in pokopališča 

43 stanovanjske površine druga območja centralnih dejavnosti 

44 stanovanjske površine območja kmetijskih zemljišč 

45 stanovanjske površine mestni parki, rekreacijska območja in pokopališča 

46 druga območja centralnih dejavnosti stanovanjske površine 

47 
industrija in tehnološki parki, gospodarske 
cone 

trgovinsko in storitveno središče, sejmišče 

48 območja večjih prometnih površin in P+R industrija in tehnološki parki, gospodarske cone 

49 druga območja centralnih dejavnosti območja šolstva in zdravstva 

50 druga območja centralnih dejavnosti stanovanjske površine 

51 stanovanjske površine druga območja centralnih dejavnosti 

52 stanovanjske površine druga območja centralnih dejavnosti 

53 stanovanjske površine druga območja centralnih dejavnosti 
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ZAP. 
ŠT. 

NRP VELJAVNO NRP NOVO 

54 
mestni parki, rekreacijska območja in 
pokopališča 

športni centri 

55 
mestni parki, rekreacijska območja in 
pokopališča 

območja kmetijskih zemljišč 

56 druga območja centralnih dejavnosti stanovanjske površine 

57 območja šolstva in zdravstva stanovanjske površine 

58 območja šolstva in zdravstva druga območja centralnih dejavnosti 

59 obmestna naselja stanovanjske površine 

60 stanovanjske površine obmestna naselja 

61 obmestna naselja območja kmetijskih zemljišč 

62 območja kmetijskih zemljišč mestni parki, rekreacijska območja in pokopališča 

63 območja kmetijskih zemljišč stanovanjske površine 

64 obmestna naselja druga območja centralnih dejavnosti 

65 obmestna naselja stanovanjske površine 

66 območja ostale gospodarske infrastrukture območja kmetijskih zemljišč 

67 
industrija in tehnološki parki, gospodarske 
cone 

mestni parki, rekreacijska območja in pokopališča 

68 stanovanjske površine območja kmetijskih zemljišč 

69 druga območja centralnih dejavnosti obmestna naselja 

70 območja kmetijskih zemljišč območja večjih prometnih površin in P+R 

71 območja kmetijskih zemljišč stanovanjske površine 

72 stanovanjske površine območja gozdnih površin 

73 druga območja centralnih dejavnosti trgovinsko in storitveno središče, sejmišče 

74 športni centri trgovinsko in storitveno središče, sejmišče 

75 območja šolstva in zdravstva druga območja centralnih dejavnosti 

76 območja šolstva in zdravstva stanovanjske površine 

77 druga območja centralnih dejavnosti stanovanjske površine 

78 druga območja centralnih dejavnosti stanovanjske površine 

79 druga območja centralnih dejavnosti območja gozdnih površin 

80 stanovanjske površine druga območja centralnih dejavnosti 

81 stanovanjske površine druga območja centralnih dejavnosti 

82 stanovanjske površine druga območja centralnih dejavnosti 

83 stanovanjske površine druga območja centralnih dejavnosti 

84 območja gozdnih površin druga območja centralnih dejavnosti 

85 druga območja centralnih dejavnosti mestni parki, rekreacijska območja in pokopališča 

86 območja šolstva in zdravstva stanovanjske površine 

87 območja razpršene poselitve druga območja centralnih dejavnosti 

88 območja gozdnih površin druga območja centralnih dejavnosti 

89 območja razpršene poselitve druga območja centralnih dejavnosti 

90 
mestni parki, rekreacijska območja in 
pokopališča 

druga območja centralnih dejavnosti 

91 druga območja centralnih dejavnosti mestni parki, rekreacijska območja in pokopališča 

92 druga območja centralnih dejavnosti območja večjih prometnih površin in P+R 

93 druga območja centralnih dejavnosti območja večjih prometnih površin in P+R 

94 obmestna naselja stanovanjske površine 

95 
mestni parki, rekreacijska območja in 
pokopališča 

območja večjih prometnih površin in P+R 
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ZAP. 
ŠT. 

NRP VELJAVNO NRP NOVO 

96 druga območja centralnih dejavnosti obmestna naselja 

97 druga območja centralnih dejavnosti stanovanjske površine 

98 druga območja centralnih dejavnosti 
območje za potrebe obrambe, varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami 

99 obmestna naselja stanovanjske površine 

100 stanovanjske površine druga območja centralnih dejavnosti 

101 območja šolstva in zdravstva druga območja centralnih dejavnosti 

102 območja šolstva in zdravstva druga območja centralnih dejavnosti 

103 območja šolstva in zdravstva druga območja centralnih dejavnosti 

104 druga območja centralnih dejavnosti mestni parki, rekreacijska območja in pokopališča 

105 druga območja centralnih dejavnosti obmestna naselja 

106 
mestni parki, rekreacijska območja in 
pokopališča 

stanovanjske površine 

107 druga območja centralnih dejavnosti stanovanjske površine 

108 druga območja centralnih dejavnosti obmestna naselja 

109 druga območja centralnih dejavnosti obmestna naselja 

110 
industrija in tehnološki parki, gospodarske 
cone 

druga območja centralnih dejavnosti 

111 druga območja centralnih dejavnosti stanovanjske površine 

112 območja razpršene poselitve druga območja centralnih dejavnosti 

113 območja gozdnih površin območja mineralnih surovin 

114 stanovanjske površine industrija in tehnološki parki, gospodarske cone 

115 stanovanjske površine mestni parki, rekreacijska območja in pokopališča 

116 
mestni parki, rekreacijska območja in 
pokopališča 

industrija in tehnološki parki, gospodarske cone 

117 stanovanjske površine mestni parki, rekreacijska območja in pokopališča 

118 stanovanjske površine območja kmetijskih zemljišč 

119 območja kmetijskih zemljišč druga območja centralnih dejavnosti 

120 območja kmetijskih zemljišč mestni parki, rekreacijska območja in pokopališča 

121 stanovanjske površine območja kmetijskih zemljišč 

122 obmestna naselja območja kmetijskih zemljišč 

123 druga območja centralnih dejavnosti območja kmetijskih zemljišč 

124 obmestna naselja stanovanjske površine 

125 
mestni parki, rekreacijska območja in 
pokopališča 

druga območja centralnih dejavnosti 

126 
mestni parki, rekreacijska območja in 
pokopališča 

stanovanjske površine 

141 
mestni parki, rekreacijska območja in 
pokopališča 

športni centri 

142 
industrija in tehnološki parki, gospodarske 
cone 

trgovinsko in storitveno središče, sejmišče 

143 
mestni parki, rekreacijska območja in 
pokopališča 

druga območja centralnih dejavnosti 

144 
območje za potrebe obrambe, varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami 

stanovanjske površine 

145 stanovanjske površine 
območje za potrebe obrambe, varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami 

146 druga območja centralnih dejavnosti 
območje za potrebe obrambe, varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami 

147 območja razpršene poselitve 
območje za potrebe obrambe, varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami 

148 
območje za potrebe obrambe, varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami 

območja kmetijskih zemljišč 
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ZAP. 
ŠT. 

NRP VELJAVNO NRP NOVO 

149 
območje za potrebe obrambe, varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami 

druga območja centralnih dejavnosti 

 

SPREMEMBE KARTA 4: Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo 

- uskladitev slojev »ceste/cesta v preučevanj/cesta v predoru« s karto 8: Cestno omrežje.  
- uskladitev sloja »železnica« s karto 9: Železniško omrežje  
- manjše spremembe oziroma uskladitve namenske rabe skladno s spremembami karte 

3: Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč (območje campusa ob Vojkovi cesti, 
območje ob Litijski cesti) 

SPREMEMBE KARTA 5: Usmeritve za urbanistično, krajinsko in arhitekturno 

načrtovanje in oblikovanje 

- spremenjen naslov karte iz »Usmeritve za urbanistično in arhitekturno oblikovanje« v 
»Usmeritve za urbanistično, krajinsko in arhitekturno načrtovanje in oblikovanje« 

- v grafiki in legendi se je spremenil grafični znak za prikaz dominant. Spremenila se je 
dikcija v legendi, tako da se »nove višinske dominante« spremeni v dikcijo »območje 
dominant« 

- dodan nov sloj »dominanta«, na območju športnega centra Stožice (14) 
- dodana območja dominant na območju križišča Letališke,  in Kajuhove ceste (16), na 

križanju Zaloške ceste in AC obroča (11) ter na lokaciji obstoječega WTC (13). 
- dodana lokacija vstopnega trga na južni vpadnici (12) 
- območje BTC se priključi območju »srednja do visoka zazidava« (1) 
- območje Podgorice se prekvalificira iz območja »nizke do srednje zazidave v zelenju« v 

»območje nizke zazidave v zelenju« (15) 
- korigira oziroma ukine se zeleni pas na severnem robu Bizovika (8) 
- manjše spremembe oziroma uskladitve namenske rabe skladno s spremembami karte 

3: Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) 

SPREMEMBE KARTA 6: Usmeritve za razvoj v krajini 

- dodana shema, ki prikazuje območja Nature 2000 in poplavnih območij. Premik vsebin 
iz glavne karte zaradi boljše preglednosti in čitljivosti. 

- noveliran sloj »območja Nature 2000« (skladno s prikazom stanja prostora). 
- noveliran sloj »območje drugih protipoplavnih ukrepov« (skladno s prikazom stanja 

prostora). 
- novelirani sloji »varovalni gozdovi, gozdni rezervati in gozdovi posebnega namena« 

(skladno s prikazom stanja prostora). 
- noveliran sloj »suhi vodni zadrževalniki« (izdelane SP, podatki MOL). 
- uskladitev legende in prikazanih slojev gozdnih površin z odlokom. Ukinjen je sloj 

območja varovanih gozdov s poudarjenim rekreacijskim in ekološkim pomenom. Dodan 
je sloj »območja urbanih gozdov«.  

- v legendi se je spremenila dikcija pri »izletniško-rekreacijske poti in povezave z 
zaledjem« v »izletniško-rekreacijske poti in povezave med mestom in zaledjem«  

- mestoma uskladitev z namensko rabo prostora skladno s karto 3: Usmeritve za 
določitev namenske rabe zemljišč. 

Preglednica: seznam sprememb 

ZAP. 
ŠT. 

STARA VSEBINA NOVA VSEBINA 

1 - območja drugih večnamenskih gozdov 
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ZAP. 
ŠT. 

STARA VSEBINA NOVA VSEBINA 

2 - gozd s posebnim namenom 

3 - gozd s posebnim namenom 

4 - 
gozd s posebnim namenom - območje urbanega 
gozda 

5 - 
območja varovanja kmetijskih zemljišč največje 
ustreznosti 

6 - 
območja varovanja kmetijskih zemljišč največje 
ustreznosti 

7 - 
območja varovanja kmetijskih zemljišč največje 
ustreznosti 

8 - 
območja varovanja kmetijskih zemljišč največje 
ustreznosti 

9 - 
območja varovanja kmetijskih zemljišč največje 
ustreznosti 

10 - 
območja varovanja kmetijskih zemljišč največje 
ustreznosti 

11 - 
območja varovanja kmetijskih zemljišč največje 
ustreznosti 

12 - 
območja varovanja kmetijskih zemljišč največje 
ustreznosti 

13 - 
območja varovanja kmetijskih zemljišč s 
poudarjenim rekreacijskim in ekološkim pomenom 

14 - 
območja kmetijskih zemljišč z omejitvami/vodnimi 
viri, kulturna krajina 

15 - 
območja kmetijskih zemljišč z omejitvami/vodnimi 
viri, kulturna krajina 

16 - 
območja varovanja kmetijskih zemljišč s 
poudarjenim rekreacijskim in ekološkim pomenom 

17 - 
območja varovanja kmetijskih zemljišč s 
poudarjenim rekreacijskim in ekološkim pomenom 

18 - 
območja kmetijskih zemljišč z omejitvami/vodnimi 
viri, kulturna krajina 

19 - območja varovanja kmetijskih zemljišč 

20 - območja varovanja kmetijskih zemljišč 

21 - območja varovanja kmetijskih zemljišč 

22 - 
območja varovanja kmetijskih zemljišč s 
poudarjenim rekreacijskim in ekološkim pomenom 

23 - 
območja varovanja kmetijskih zemljišč s 
poudarjenim rekreacijskim in ekološkim pomenom 

24 območja strogo varovanih gozdov območja drugih večnamenskih gozdov 

25 območja strogo varovanih gozdov območja drugih večnamenskih gozdov 

26 območja strogo varovanih gozdov območja drugih večnamenskih gozdov 

27 območja strogo varovanih gozdov območja drugih večnamenskih gozdov 

28 območja strogo varovanih gozdov območja drugih večnamenskih gozdov 

29 območja strogo varovanih gozdov območja drugih večnamenskih gozdov 

30 območja strogo varovanih gozdov območja drugih večnamenskih gozdov 

31 
območja varovanih gozdov s poudarjenim 
rekreacijskim in ekološkim pomenom 

- 

32 
območja varovanih gozdov s poudarjenim 
rekreacijskim in ekološkim pomenom 

- 

33 
območja varovanih gozdov s poudarjenim 
rekreacijskim in ekološkim pomenom 

- 

34 
območja varovanih gozdov s poudarjenim 
rekreacijskim in ekološkim pomenom 

območja drugih večnamenskih gozdov 

35 
območja varovanih gozdov s poudarjenim 
rekreacijskim in ekološkim pomenom 

gozd s posebnim namenom 

36 
območja varovanih gozdov s poudarjenim 
rekreacijskim in ekološkim pomenom 

gozd s posebnim namenom 
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ZAP. 
ŠT. 

STARA VSEBINA NOVA VSEBINA 

37 
območja varovanih gozdov s poudarjenim 
rekreacijskim in ekološkim pomenom 

gozd s posebnim namenom - območje urbanega 
gozda 

38 
območja varovanih gozdov s poudarjenim 
rekreacijskim in ekološkim pomenom 

gozd s posebnim namenom - območje urbanega 
gozda 

39 
območja varovanih gozdov s poudarjenim 
rekreacijskim in ekološkim pomenom 

gozd s posebnim namenom - območje urbanega 
gozda 

40 
območja varovanih gozdov s poudarjenim 
rekreacijskim in ekološkim pomenom 

gozd s posebnim namenom - območje urbanega 
gozda 

41 
območja varovanih gozdov s poudarjenim 
rekreacijskim in ekološkim pomenom 

gozd s posebnim namenom - območje urbanega 
gozda 

42 
območja varovanih gozdov s poudarjenim 
rekreacijskim in ekološkim pomenom 

varovalni gozd - območje urbanega gozda 

43 
območja varovanih gozdov s poudarjenim 
rekreacijskim in ekološkim pomenom 

varovalni gozd - območje urbanega gozda 

44 
območja varovanih gozdov s poudarjenim 
rekreacijskim in ekološkim pomenom 

območja varovanja kmetijskih zemljišč s 
poudarjenim rekreacijskim in ekološkim pomenom 

45 območja srednje varovanih gozdov - 

46 območja srednje varovanih gozdov - 

47 območja srednje varovanih gozdov območja drugih večnamenskih gozdov 

48 območja srednje varovanih gozdov območja drugih večnamenskih gozdov 

49 območja srednje varovanih gozdov območja drugih večnamenskih gozdov 

50 območja srednje varovanih gozdov območja drugih večnamenskih gozdov 

51 območja srednje varovanih gozdov območja drugih večnamenskih gozdov 

52 območja srednje varovanih gozdov območja drugih večnamenskih gozdov 

53 območja srednje varovanih gozdov območja drugih večnamenskih gozdov 

54 območja srednje varovanih gozdov območja drugih večnamenskih gozdov 

55 območja srednje varovanih gozdov območja drugih večnamenskih gozdov 

56 območja srednje varovanih gozdov območja drugih večnamenskih gozdov 

57 območja srednje varovanih gozdov območja drugih večnamenskih gozdov 

58 območja srednje varovanih gozdov območja drugih večnamenskih gozdov 

59 območja srednje varovanih gozdov območja drugih večnamenskih gozdov 

60 območja srednje varovanih gozdov območja drugih večnamenskih gozdov 

61 območja srednje varovanih gozdov območja drugih večnamenskih gozdov 

62 območja srednje varovanih gozdov območja drugih večnamenskih gozdov 

63 območja srednje varovanih gozdov območja drugih večnamenskih gozdov 

64 območja srednje varovanih gozdov območja drugih večnamenskih gozdov 

65 območja srednje varovanih gozdov območja drugih večnamenskih gozdov 

66 območja srednje varovanih gozdov območja drugih večnamenskih gozdov 

67 območja srednje varovanih gozdov območja drugih večnamenskih gozdov 

68 območja srednje varovanih gozdov območja drugih večnamenskih gozdov 

69 območja srednje varovanih gozdov območja varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov 

70 območja srednje varovanih gozdov območja varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov 

71 območja srednje varovanih gozdov območja varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov 

72 območja srednje varovanih gozdov območja varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov 

73 območja srednje varovanih gozdov območja varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov 

74 območja srednje varovanih gozdov 
območja kmetijskih zemljišč z omejitvami/vodnimi 
viri, kulturna krajina 

75 
območja varovanih gozdov s poudarjenim 
rekreacijskim in ekološkim pomenom 

- 

76 
območja varovanih gozdov s poudarjenim 
rekreacijskim in ekološkim pomenom 

območja drugih večnamenskih gozdov 



 

 21 

ZAP. 
ŠT. 

STARA VSEBINA NOVA VSEBINA 

77 
območja varovanih gozdov s poudarjenim 
rekreacijskim in ekološkim pomenom 

območja drugih večnamenskih gozdov 

78 
območja varovanih gozdov s poudarjenim 
rekreacijskim in ekološkim pomenom 

območja drugih večnamenskih gozdov 

79 
območja varovanih gozdov s poudarjenim 
rekreacijskim in ekološkim pomenom 

območja drugih večnamenskih gozdov 

80 
območja varovanih gozdov s poudarjenim 
rekreacijskim in ekološkim pomenom 

območja drugih večnamenskih gozdov 

81 
območja varovanih gozdov s poudarjenim 
rekreacijskim in ekološkim pomenom 

območja drugih večnamenskih gozdov 

82 
območja varovanih gozdov s poudarjenim 
rekreacijskim in ekološkim pomenom 

območja varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov 

83 območja blago varovanih gozdov - 

84 območja blago varovanih gozdov - 

85 območja blago varovanih gozdov območja drugih večnamenskih gozdov 

86 območja blago varovanih gozdov območja drugih večnamenskih gozdov 

87 območja blago varovanih gozdov območja drugih večnamenskih gozdov 

88 območja blago varovanih gozdov območja drugih večnamenskih gozdov 

89 območja blago varovanih gozdov območja drugih večnamenskih gozdov 

90 območja blago varovanih gozdov območja drugih večnamenskih gozdov 

91 območja blago varovanih gozdov območja drugih večnamenskih gozdov 

92 območja blago varovanih gozdov območja drugih večnamenskih gozdov 

93 območja blago varovanih gozdov območja varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov 

94 območja blago varovanih gozdov območja varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov 

95 območja blago varovanih gozdov območja varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov 

96 območja strogo varovanih gozdov območja drugih večnamenskih gozdov 

97 območja strogo varovanih gozdov območja varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov 

98 območja strogo varovanih gozdov območja varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov 

99 območja strogo varovanih gozdov območja varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov 

100 območja strogo varovanih gozdov območja varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov 

101 območja strogo varovanih gozdov območja varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov 

102 
območja varovanja kmetijskih zemljišč največje 
ustreznosti 

- 

103 
območja varovanja kmetijskih zemljišč največje 
ustreznosti 

- 

104 
območja varovanja kmetijskih zemljišč največje 
ustreznosti 

- 

105 
območja varovanja kmetijskih zemljišč največje 
ustreznosti 

- 

106 
območja varovanja kmetijskih zemljišč največje 
ustreznosti 

območja varovanja kmetijskih zemljišč s 
poudarjenim rekreacijskim in ekološkim pomenom 

107 
območja varovanja kmetijskih zemljišč s 
poudarjenim rekreacijskim in ekološkim pomenom 

- 

108 
območja varovanja kmetijskih zemljišč s 
poudarjenim rekreacijskim in ekološkim pomenom 

območja drugih večnamenskih gozdov 

109 
območja varovanja kmetijskih zemljišč s 
poudarjenim rekreacijskim in ekološkim pomenom 

območja varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov 

110 
območja varovanja kmetijskih zemljišč s 
poudarjenim rekreacijskim in ekološkim pomenom 

območja varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov 

111 
območja varovanja kmetijskih zemljišč s 
poudarjenim rekreacijskim in ekološkim pomenom 

območja varovanja kmetijskih zemljišč največje 
ustreznosti 

112 
območja kmetijskih zemljišč z omejitvami/vodnimi 
viri, kulturna krajina 

- 

113 
območja kmetijskih zemljišč z omejitvami/vodnimi 
viri, kulturna krajina 

območja drugih večnamenskih gozdov 
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ZAP. 
ŠT. 

STARA VSEBINA NOVA VSEBINA 

114 
območja kmetijskih zemljišč z omejitvami/vodnimi 
viri, kulturna krajina 

območja drugih večnamenskih gozdov 

115 
območja kmetijskih zemljišč z omejitvami/vodnimi 
viri, kulturna krajina 

gozd s posebnim namenom 

116 
območja varovanja kmetijskih zemljišč s 
poudarjenim rekreacijskim in ekološkim pomenom 

območja drugih večnamenskih gozdov 

117 
območja varovanja kmetijskih zemljišč s 
poudarjenim rekreacijskim in ekološkim pomenom 

gozd s posebnim namenom 

118 območja varovanja kmetijskih zemljišč - 

119 območja varovanja kmetijskih zemljišč - 

120 območja varovanja kmetijskih zemljišč - 

121 območja varovanja kmetijskih zemljišč - 

122 območja varovanja kmetijskih zemljišč območja drugih večnamenskih gozdov 

123 območja varovanja kmetijskih zemljišč 
območja varovanja kmetijskih zemljišč s 
poudarjenim rekreacijskim in ekološkim pomenom 

124 
območja varovanja kmetijskih zemljišč s 
poudarjenim rekreacijskim in ekološkim pomenom 

- 

125 
območja varovanja kmetijskih zemljišč s 
poudarjenim rekreacijskim in ekološkim pomenom 

- 

126 
območja varovanja kmetijskih zemljišč s 
poudarjenim rekreacijskim in ekološkim pomenom 

območja drugih večnamenskih gozdov 

127 - območja varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov 

128 območja varovanja kmetijskih zemljišč 
območja kmetijskih zemljišč z omejitvami/vodnimi 
viri, kulturna krajina 

129 območja varovanja kmetijskih zemljišč 
območja kmetijskih zemljišč z omejitvami/vodnimi 
viri, kulturna krajina 

130 - območja drugih večnamenskih gozdov 

131 - območja drugih večnamenskih gozdov 

 

SPREMEMBE KARTA 7: Zasnova zelenih površin 

- uskladitev sloja »obvodne ureditve in območja zadrževalnikov«, na delu suhih 
zadrževalnikov, skladno s spremembami karte 6: Usmeritve za razvoj v krajini  

- manjše spremembe namenske rabe skladno s spremembami karte 3: Usmeritve za 
določitev namenske rabe zemljišč 

- prekvalifikacija območja Golovca (znotraj AC) (1) in Šmarne gore (2) v »območje z 
usmeritvami zelenega sistema za varovanje krajinskih značilnosti in rekreacijsko rabo« 

SPREMEMBE KARTA 8: Cestno omrežje 

- dodana shema, ki prikazuje državne in druge pomembnejše občinske ceste 
- dodan sloj »glavne in regionalne ceste ter glavne mestne ceste v preučevanju« (12)  
- dodan sloj »javno parkirišče "parkiraj in se pelji" (P+R)« 
- dodan sloj »parkirišče za tovornjake« 
- korigiran je potek ceste v Črnučah pred mostom, kjer je potek iz MOL ID za potrebe 

strateške karte generaliziran (2) 
- brisan odsek Poljanske ceste, Rozmanove ulice, ulice Tabor in Maistrove ceste znotraj 

ožjega notranjega obroča (3) 
- prekvalifikacija nekaterih občinskih cest v državne ceste (1) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

(13) (14) (16) 
- prekvalifikacija nekaterih državnih cest v občinske ceste (23) 
- dodane nekatere ključne ceste občinskega cestnega omrežja (15) (18) 
- ukinjeni nekateri odseki cest občinskega cestnega omrežja (22) 
- dodani novi AC priključki (17) 



 

 23 

- dodani preurejeni AC priključki (18) (19) (20) (21) (24)  

SPREMEMBE KARTA 9: Železniško omrežje 

- uskladitev merila in izseka karte z ostalimi kartami strateškega dela (prilagoditev puščic, 
napisov) 

- korigiran je potek železnice v Črnučah, pred mostom (skladno z MOL ID) (1) 
- oznako »tovorna postaja« je zamenjala oznaka »PLT1«. Oznaka PLT v sklopu ranžirne 

postaje se preimenuje v oznako »PLT2« (2) (3) 
- na karti so dopolnjeni opisi TEN V in X koridorja tako, da je oznako koridorjev zamenjal 

polni opis oziroma naziv koridorja: TEN-T Baltsko-Jadranski koridor in TEN-T 
Mediteranski koridor. Briše se oznaka TEN X koridorja načrtovane proge v smeri proti 
Kranju / Brniku. Ustrezno se dopolni legenda tako, da se dikcija  »Trans European 
Networks« zmenja z dikcijo: »Vseevropsko transportno omrežje TEN-T (Trans-
European Transport Network)« 

SPREMEMBE KARTA 10: Javni potniški promet 

- novelirana sloja »druge linije mestnega avtobusnega prometa« in »medkrajevne in 
regionalne linije avtobusnega prometa« (skladno z MOL ID). 

- noveliran sloj »javno parkirišče "parkiraj in se pelji" (P+R)« (skladno z MOL ID). 
- briše se sloj »heliporti«, vsebina je že vključena v karto 16b: Varstvo pred naravnimi in 

drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanja 
- v legendi se briše del dikcije »avtobus ali tramvaj« tako, da se nova dikcija glasi: 

»glavne linije mestnega javnega prometa na ločenem voznem pasu«  
- v legendi se dikcija »krožna plovna pot po Ljubljanici« spremeni tako, da se nova dikcija 

glasi: »plovna pot«  
- na Dolenjski cesti dodana glavna linije mestnega javnega prometa na ločenem voznem 

pasu. Linija se preko karlovške, Zoisove in Aškerčeve ceste priključi na obstoječo 
glavno linijo. (1) 

- na območju Rudnika brisano območje remize za avtobuse ali tramvaje (2) 
- mestoma korigirane lokacije železniških postaj, uskladitev z dejanskim stanjem (Tivoli, 

Polje) 
- podaljšana plovna pot v smeri proti Podpeči (3) 
- korigiran je potek železnice v Črnučah, skladno s karto 9: Železniško omrežje  
- usklajeno območje mestnega jedra na sloju »območje z linijami minibusa« s slojem 

»mrežna struktura kolesarskih poti znotraj mestnega središča« v karti 11: Kolesarski 
promet (4) 

SPREMEMBE KARTA 11: Kolesarski promet 

- dodan sloj »vpadnice« 
- dodan sloj »javno parkirišče "parkiraj in se pelji" (P+R)« 
- dodan sloj »postaja sistema izposoje koles BicikeLJ« 
- dodan sloj »razvoj mreže izposoje koles« 
- noveliran sloj »pomembnejše kolesarske smeri« (skladno z MOL ID) 
- uskladitev trase s potekom državnega kolesarskega omrežja (1) 
- nov potek trase državnega kolesarskega omrežja vzdolž reke Save na odseku od 

Mednega do Tacna (2) ter na odseku od Črnuč proti Litiji (3) 

SPREMEMBE KARTA 12: Oskrba s toploto, plinom in naftnimi derivati 

- zamenjani in novelirani so vsi podatki GJI s področja energetike, pridobljeni od 
upravljavca distribucijskega plinovodnega in vročevodnega omrežja Energetika 
Ljubljana. Smiselno je novelirana struktura vsebin oziroma legende. 
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SPREMEMBE KARTA 13: Elektroenergetski sistem 

- zamenjani in novelirani so vsi podatki GJI s področja elektroenergetskih sistemov, 
pridobljeni od upravljavca distribucijskega elektroenergetskega omrežja Elektro 
Ljubljana. Smiselno je novelirana struktura vsebin oziroma legende. 

SPREMEMBE KARTA 14: Vodovodni sistem 

- zamenjani in novelirani so vsi podatki GJI s področja vodooskrbe, pridobljeni od 
upravljavca vodovodnega omrežja Vodovod-Kanalizacija (VO-KA). Smiselno je 
novelirana struktura vsebin oziroma legende. 

SPREMEMBE KARTA 15: Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne 

vode 

- zamenjani in novelirani so vsi podatki GJI s področja odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode, pridobljeni od upravljavca kanalizacijskega omrežja 
Vodovod-Kanalizacija (VO-KA). Smiselno je novelirana struktura vsebin oziroma 
legende. 

SPREMEMBE KARTA 16a: Območja za potrebe obrambe 

- spremenjen naslov karte iz »Območja in objekti za potrebe obrambe« v »Območja za 
potrebe obrambe« 

- manjša prilagoditev območij izključne rabe prostora Roje (1) in Vojašnica Slovenske 
teritorialne obrambe pri Šentvidu (2). Smiselno se prilagodi varovalno območje.  

- ukinitev objekta možne izključne rabe pod Šmarno goro in njegovega varovalnega 
območja. (3) 

- ukinitev območja možne izključne rabe pri Podgorici. Smiselno se prilagodi varovalno 
območje. (3) 

SPREMEMBE KARTA 16b: Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja 

zaščite in reševanja  

- v legendi se je spremenila dikcija pri »območje za splovitev gasilskih plovil« v 
»predvideno mesto za splovitev gasilskih plovil« (skladno z MOL ID). 

- v legendi se je spremenila dikcija pri »mesto za urgentni pristanek helikopterja« v 
»lokacija izven letališkega pristanka in vzleta helikopterja« 

- v legendi se je spremenila dikcija pri »območje za zagotavljanje poplavne varnosti« v 
»protipoplavni ukrepi« 

- v legendi se je spremenila dikcija pri »območje nevarnosti zaradi poplav« v »poplavno 
ogrožena območja« 

- noveliran sloj »protipoplavni ukrepi« (izdelane SP, podatki MOL) 
- noveliran sloj »poplavno ogroženih območij« (skladno s prikazom stanja prostora) 
- premik lokacije heliporta iz lokacije za Bežigradom na lokacijo BTC (1) 
- premik lokacije območje za splovitev gasilskih plovil iz lokacije Špice na lokacijo nove 

marine pri Livadi (2) 
- zmanjšanje območja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Brod skladno s prvim 

mnenjem MORS (3)  


