I. STALIŠČA DO PRIPOMB, PODANIH V ČASU JAVNE RAZGRNITVE
Stališča do pripomb na OPN MOL – okoljsko poročilo
Vlagatelj pripombe
Zaporedna številka
pripombe
Povzetek pripombe

Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

T. Babić
78
Pripomba zahteva, da se Okoljsko poročilo dopolni s presojo vpliva zbirnega
centra Stanežiče na okolje, ker bo umestitev zbirnega centra v Stanežiče
bistveno vplivala na okolje, pa le-ta ni vključen v Okoljsko poročilo k
spremembam in dopolnitvam OPN MOL SD in OPN MOL ID, kar je povsem
neupravičeno in neutemeljeno, saj okoljsko poročilo presoja vplive na okolje
in hkrati tudi vključenosti zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva
človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan.
Pripomba je delno sprejemljiva.
V okviru Okoljskega poročila je bilo obravnavano samo območje zbirnega
centra v Podutiku, saj je ta center v OPN vnesen na novo. Zbirni center v
Stanežičah je bil v OPN določen in obravnavan v prejšnjih spremembah in
dopolnitvah OPN MOL. Okoljsko poročilo mora obravnavati samo vplive na
okolje za tiste dejavnosti, ki so predmet tokratnih sprememb in dopolnitev
OPN MOL.
Zbirni center je namenjen učinkovitemu ravnanju z odpadki, taki centri
omogočajo bistveno večji delež ločeno zbranih odpadkov. Center je
namenjen lokalnim prebivalcem, ki z ločevanjem odpadkov prispevajo k
zmanjšanju vplivov na okolje. Podobni centri v MOL so predvideni še v
Podutiku, Črnučah, Zadobrovi, Zalogu, novih Fužinah, delujeta pa že na
odlagališču Barje in pa na Povšetovi ulici. Poudarjamo, da zbirni centri niso
namenjeni skladiščenju odpadkov. Odpadki so tu zbrani v kontejnerjih in
nato jih po potrebi dnevno prevzemajo podjetja, ki jih nato predelujejo. S
tem je tudi manjša potreba po nepotrebnem prevozu in prelaganju
odpadkov. Za odgovorno ravnanje z odpadki smo odgovorni vsi, saj smo mi
tisti, ki jih povzročamo.
Začasna umestitev zbirnega centra za odpadke v Stanežičah je na območju,
predvidenem za urejanje z OPPN 249, do uveljavitve OPPN mogoča že v
skladu z veljavnim prostorskim aktom (postavitev je mogoča v EUP ŠE-166
(SSsv), ŠE-519 (CDd), ŠE-677 (SSsv), ŠE-790 (CDd) in ŠE-791 (CDd)).
Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev OPN MOL SD in OPN MOL ID v
letu 2017 odpravlja možnost začasne postavitve zbirnega centra v EUP ŠE
166 (SSsv), ŠE-519 (CDd), ŠE 677(SSsv) in ŠE-791 (CDd) in na novo
omogoča začasno postavitev zbirnega centra odpadkov s centrom ponovne
uporabe v EUP ŠE-788 (POg) in centra ponovne uporabe v EUP ŠE-790
(CDd). Po uveljavitvi predlaganih sprememb prostorskega akta bo tako
mogoča vzpostavitev zbirnega centra in centra ponovne uporabe le še v
EUP ŠE-788 (POg) in v EUP ŠE-790 (CDd). Vplivi na zdravje ljudi bodo na
podlagi izvedbe sprememb in dopolnitev OPN tako s povečanjem
oddaljenosti od zbirnega centra kvečjemu manjši.
Območje EUP ŠE-788 (POg) je z OPN MOL SD 2017 predvideno tudi kot
območje, namenjeno sprejemu zunanje pomoči za zaščito, reševanje in
pomoč v primeru neposredne vojne nevarnosti ter ob nastanku naravnih in
drugih nesreč.
Da bi se izognili napačnemu razumevanju predvidenih ureditev v EUP,
podajamo še dodatne obrazložitve pojmov "zbirni center za odpadke",
"center ponovne uporabe" in "območje je namenjeno sprejemu zunanje
pomoči za zaščito, reševanje in pomoč v primeru neposredne vojne
nevarnosti ter ob nastanku naravnih in drugih nesreč":
Zbirni center za odpadke:
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1. Zbirni center (kot že samo ime pove) ni odlagališče odpadkov.
V zbirnem centru odpadke zbirajo, potem pa jih pooblaščena podjetja
odpeljejo v predelavo (namen zbiranja v zbirnih centrih je reciklaža).
Odlagališče (deponija) je poseben prostor na Barju, kamor odlagajo
izključno mešane komunalne odpadke, zbrane v črnih zabojnikih. Odpadki,
ki jih zbiramo v zbirnih centrih, so torej druge vrste kot tisti, ki jih odlagamo.
2. Zbirni centri so namenjeni občanom, ki lahko v posebne zabojnike
brezplačno oddajo različne vrste odpadkov. V zbirnih centrih sprejemamo
odpadke, ki ne spadajo v zabojnike za embalažo, papir, steklo, bio odpadke
ter preostanek odpadkov.
3. V zbirnih centrih ne sprejemamo odpadkov, ki nastajajo v gospodarskih
dejavnostih, kot so proizvodnja, obrt in kmetijstvo. Podjetja in samostojni
podjetniki so skladno z zakonodajo dolžni skleniti pogodbo z ustreznim
pooblaščenim zbiralcem in predelovalcem odpadkov.
Edina izjema je embalaža, ki jo v zbirnih centrih sprejemamo tudi od pravnih
oseb.
4. Zbirni center je ograjen in urejen prostor (elektrika in voda), ki ga
sestavljajo posebni veliki zabojniki.
Ti so večinoma pokriti in zaščiteni pred dežjem. Za pravilno ravnanje v
zbirnih centrih skrbijo posebej usposobljeni Snagini zaposleni.
V načrtovanem zbirnem centru ne bodo sprejemali azbestnih in gradbenih
odpadkov niti ne mešanih komunalnih in bioloških odpadkov.
Center ponovne uporabe:
V centru ponovne uporabe poteka priprava odpadkov za ponovno uporabo.
Priprava za ponovno uporabo so postopki predelave, v katerih se proizvodi
ali njihovi sestavni deli, ki so postali odpadki, s preverjanjem, čiščenjem ali
popravili pripravijo za ponovno uporabo brez kakršnekoli druge
predobdelave.
Center ponovne uporabe v Stanežičah bo tako predvidoma obsegal
kolesarsko, mizarsko, električarsko in šiviljsko delavnico ter prostor za
ustvarjalno predelavo predmetov. Poleg tega bodo zraven še prostor za
izmenjavo ali izposojo rabljenih predmetov ter trgovina izdelkov iz ponovne
uporabe, priložnostna tržnica in kavarna, ki bo delovala po načelih pravične
trgovine.
Območje, namenjeno sprejemu zunanje pomoči za zaščito, reševanje in
pomoč v primeru neposredne vojne nevarnosti ter ob nastanku naravnih in
drugih nesreč:
Območje je (poleg številnih drugih v MOL) predvideno za začasno
namestitev vseh prizadetih občanov MOL v primeru vojne ali naravnih in
drugih nesreč in ni namenjeno sprejemanju beguncev iz drugih držav. Vsa
območja za potrebe obrambe ter območja za potrebe varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami so prikazana na karti 7.
Predlagamo, da četrtna skupnost sprejme povabilo župana, g. Jankoviča, in
organizira ogled obstoječega zbirnega centra za odpadke na Povšetovi ulici.
Na ogledu lahko predstavniki Snage predstavijo delovanje centra in
konkretno odgovorijo na vsa vprašanja, ki se porajajo v zvezi z
vzpostavitvijo in delovanjem predvidenega zbirnega centra v Stanežičah.
Vlagatelj pripombe
Zaporedna številka
pripombe
Povzetek pripombe

Stališče do pripombe

L. Tancar
655
Pripomba predlaga, da se Okoljsko poročilo dopolni s presojo vpliva
zbirnega centra Stanežiče na okolje. Obenem še zahteva, da se postavi
moratorij na posege v prostor na območju Stanežič in opozarja, da je
okoljsko poročilo za zbirni center Stanežiče pomanjkljivo in nestrokovno.
Pripomba podaja mnenje.
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Obrazložitev stališča do
pripombe

V okviru Okoljskega poročila je bilo obravnavano samo območje zbirnega
centra v Podutiku, saj je ta center v OPN vnesen na novo. Zbirni center v
Stanežičah je bil v OPN določen in obravnavan v prejšnjih spremembah in
dopolnitvah OPN MOL ID. Okoljsko poročilo mora obravnavati samo vplive
na okolje za tiste dejavnosti, ki so predmet tokratnih sprememb in dopolnitev
OPN MOL.
Zbirni center je namenjen učinkovitemu ravnanju z odpadki, taki centri
omogočajo bistveno večji delež ločeno zbranih odpadkov. Center je
namenjen lokalnim prebivalcem, ki z ločevanjem odpadkov prispevajo k
zmanjšanju vplivov na okolje. Podobni centri v MOL so predvideni še v
Podutiku, Črnučah, Zadobrovi, Zalogu, novih Fužinah, delujeta pa že na
odlagališču Barje in pa na Povšetovi ulici. Poudarjamo, da zbirni centri niso
namenjeni skladiščenju odpadkov. Odpadki so tu zbrani v kontejnerjih in
nato jih po potrebi dnevno prevzemajo podjetja, ki jih nato predelujejo. S
tem je tudi manjša potreba po nepotrebnem prevozu in prelaganju
odpadkov. Za odgovorno ravnanje z odpadki smo odgovorni vsi, saj smo mi
tisti, ki jih povzročamo.
Začasna umestitev zbirnega centra za odpadke v Stanežičah je na območju,
predvidenem za urejanje z OPPN 249, do uveljavitve OPPN mogoča že v
skladu z veljavnim prostorskim aktom (postavitev je mogoča v EUP ŠE-166
(SSsv), ŠE-519 (CDd), ŠE-677 (SSsv), ŠE-790 (CDd) in ŠE-791 (CDd)).
Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev OPN MOL SD in OPN MOL ID v
letu 2017 odpravlja možnost začasne postavitve zbirnega centra v EUP ŠE
166 (SSsv), ŠE-519 (CDd), ŠE 677(SSsv) in ŠE-791 (CDd) in na novo
omogoča začasno postavitev zbirnega centra odpadkov s centrom ponovne
uporabe v EUP ŠE-788 (POg) in centra ponovne uporabe v EUP ŠE-790
(CDd). Po uveljavitvi predlaganih sprememb prostorskega akta bo tako
mogoča vzpostavitev zbirnega centra in centra ponovne uporabe le še v
EUP ŠE-788 (POg) in v EUP ŠE-790 (CDd). Vplivi na zdravje ljudi bodo na
podlagi izvedbe sprememb in dopolnitev OPN tako s povečanjem
oddaljenosti od zbirnega centra kvečjemu manjši.
Območje EUP ŠE-788 (POg) je z OPN MOL SD 2017 predvideno tudi kot
območje, namenjeno sprejemu zunanje pomoči za zaščito, reševanje in
pomoč v primeru neposredne vojne nevarnosti ter ob nastanku naravnih in
drugih nesreč.
Da bi se izognili napačnemu razumevanju predvidenih ureditev v EUP,
podajamo še dodatne obrazložitve pojmov "zbirni center za odpadke",
"center ponovne uporabe" in "območje je namenjeno sprejemu zunanje
pomoči za zaščito, reševanje in pomoč v primeru neposredne vojne
nevarnosti ter ob nastanku naravnih in drugih nesreč":
Zbirni center za odpadke:
1. Zbirni center (kot že samo ime pove) ni odlagališče odpadkov.
V zbirnem centru odpadke zbirajo, potem pa jih pooblaščena podjetja
odpeljejo v predelavo (namen zbiranja v zbirnih centrih je reciklaža).
Odlagališče (deponija) je poseben prostor na Barju, kamor odlagajo
izključno mešane komunalne odpadke, zbrane v črnih zabojnikih. Odpadki,
ki jih zbiramo v zbirnih centrih, so torej druge vrste kot tisti, ki jih odlagamo.
2. Zbirni centri so namenjeni občanom, ki lahko v posebne zabojnike
brezplačno oddajo različne vrste odpadkov. V zbirnih centrih sprejemamo
odpadke, ki ne spadajo v zabojnike za embalažo, papir, steklo, bio odpadke
ter preostanek odpadkov.
3. V zbirnih centrih ne sprejemamo odpadkov, ki nastajajo v gospodarskih
dejavnostih, kot so proizvodnja, obrt in kmetijstvo. Podjetja in samostojni
podjetniki so skladno z zakonodajo dolžni skleniti pogodbo z ustreznim
pooblaščenim zbiralcem in predelovalcem odpadkov.
Edina izjema je embalaža, ki jo v zbirnih centrih sprejemamo tudi od pravnih
oseb.
3

4. Zbirni center je ograjen in urejen prostor (elektrika in voda), ki ga
sestavljajo posebni veliki zabojniki.
Ti so večinoma pokriti in zaščiteni pred dežjem. Za pravilno ravnanje v
zbirnih centrih skrbijo posebej usposobljeni Snagini zaposleni.
V načrtovanem zbirnem centru ne bodo sprejemali azbestnih in gradbenih
odpadkov niti ne mešanih komunalnih in bioloških odpadkov.
Center ponovne uporabe:
V centru ponovne uporabe poteka priprava odpadkov za ponovno uporabo.
Priprava za ponovno uporabo so postopki predelave, v katerih se proizvodi
ali njihovi sestavni deli, ki so postali odpadki, s preverjanjem, čiščenjem ali
popravili pripravijo za ponovno uporabo brez kakršnekoli druge
predobdelave.
Center ponovne uporabe v Stanežičah bo tako predvidoma obsegal
kolesarsko, mizarsko, električarsko in šiviljsko delavnico ter prostor za
ustvarjalno predelavo predmetov. Poleg tega bodo zraven še prostor za
izmenjavo ali izposojo rabljenih predmetov ter trgovina izdelkov iz ponovne
uporabe, priložnostna tržnica in kavarna, ki bo delovala po načelih pravične
trgovine.
Območje, namenjeno sprejemu zunanje pomoči za zaščito, reševanje in
pomoč v primeru neposredne vojne nevarnosti ter ob nastanku naravnih in
drugih nesreč:
Območje je (poleg številnih drugih v MOL) predvideno za začasno
namestitev vseh prizadetih občanov MOL v primeru vojne ali naravnih in
drugih nesreč in ni namenjeno sprejemanju beguncev iz drugih držav. Vsa
območja za potrebe obrambe ter območja za potrebe varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami so prikazana na karti 7.
Predlagamo, da četrtna skupnost sprejme povabilo župana, g. Jankoviča, in
organizira ogled obstoječega zbirnega centra za odpadke na Povšetovi ulici.
Na ogledu lahko predstavniki Snage predstavijo delovanje centra in
konkretno odgovorijo na vsa vprašanja, ki se porajajo v zvezi z
vzpostavitvijo in delovanjem predvidenega zbirnega centra v Stanežičah.
Vlagatelj pripombe
Zaporedna številka
pripombe
Povzetek pripombe

Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Vlagatelj pripombe
Zaporedna številka
pripombe
Povzetek pripombe
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

M. Lipnik
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Pripomba se nanaša na Okoljsko poročilo, in sicer na selitve kmetij. Navaja,
da je v okviru sprememb in dopolnitev OPN MOL SD predvidenih tudi nekaj
območij za potrebe razvoja kmetijskih gospodarstev, ki v območjih, kjer se
trenutno nahajajo, nimajo več razvojnih možnosti. V primeru, da ne pride do
sprememb in dopolnitev OPN MOL, bo nekaterim kmetijam onemogočen
razvoj.
Pripomba podaja mnenje.
Navedbe v Okoljskem poročilu se nanašajo le na spremembe in dopolnitve
OPN. Nanašajo se torej samo na primere selitev kmetij, za katere so kmetje
podali pobude, in so načrtovane v okviru sprememb in dopolnitev OPN.
Opredelitve iz Okoljskega poročila se ne nanašajo na vse konfliktne situacije
med obstoječo poselitvijo in kmetijskimi gospodarstvi.
Združenje krajanov Sp. Kašelj - Podgrad - Zalog
940
Pripomba opozarja, da je Okoljsko poročilo slabo pripravljeno. Številne zelo
pomembne zadeve so izpuščene ter s tem MOL omogočajo, da dela brez
zakonskih podlag.
Pripomba podaja mnenje.
Okoljsko poročilo se nanaša na presojo vplivov na okolje za spremembe in
dopolnitve, načrtovane v dopolnjenem osnutku sprememb in dopolnitev
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OPN MOL SD 2017. Okoljsko poročilo so pregledali Ministrstvo za okolje in
prostor in vsi nosilci urejanja prostora. Okoljsko poročilo je pridobilo
pozitivno mnenje o ustreznosti, kar pomeni, da so vse vsebine v njem
primerno obravnavane.
Vlagatelj pripombe
Zaporedna številka
pripombe
Povzetek pripombe
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Vlagatelj pripombe
Zaporedna številka
pripombe
Povzetek pripombe
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe
Vlagatelj pripombe
Zaporedna številka
pripombe
Povzetek pripombe

Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Združenje krajanov Sp. Kašelj - Podgrad - Zalog
941
Pripomba se nanaša na Okoljsko poročilo. Navaja, da je na območju
Ljubljane več arheoloških najdišč, a so v Okoljskem poročilu omenjena le
nekatera, ostala so izpuščena.
Pripomba podaja mnenje.
Okoljsko poročilo v poglavju 3.2.4. KULTURNA DEDIŠČINA navaja, da je
na območju MOL 78 evidentiranih arheoloških najdišč, ki so prikazana tudi
na karti v prilogi D-5. Podatke o arheoloških najdiščih in drugih enotah
nepremične kulturne dediščine na območju MOL je za potrebe priprave
Okoljskega poročila posredovalo Ministrstvo za kulturo (stanje z dne 13. 3.
2017).
Združenje krajanov Sp. Kašelj - Podgrad - Zalog
942
Pripomba se nanaša na Okoljsko poročilo, Priloga 2: Vrednotenje vplivov
EUP na ohranjanje narave. Opozarja, da v preglednici ni zapisano območje
Krajinskega parka Zajčja dobrava.
Pripomba podaja mnenje.
Spremembe in dopolnitve OPN MOL ne predvidevajo posegov v Krajinski
park Zajčja dobrava.
Združenje krajanov Sp. Kašelj - Podgrad - Zalog
943
Pripomba se nanaša na Okoljsko poročilo. Opozarja, da je v ČS Polje
ranžirna postaja Zalog, edina v Sloveniji in edina umeščena v stanovanjsko
naselje. Hrup in vibracije sta izredno velika težava, v Okoljskem poročilu pa
sploh nista omenjena.
Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL.
Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – pripomba
po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN MOL ID. Glede na
vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list
RS, št. 41/16) in Javnega naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine
Ljubljana – strateški in izvedbeni del, ki je bil objavljen v oktobru 2017 (na
spletni strani Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih
skupnosti MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), je v fazi obravnave pripomb
z javne razgrnitve mogoče obravnavati samo pripombe in predloge, ki se
nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve OPN MOL ID.
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane pripombe, ki so skladne z
okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi zahtevale ponovno
javno razgrnitev, ponovno presojo oziroma usklajevanje z nosilci urejanja
prostora. Izvedeni so bili tudi redakcijski popravki odloka in prilog ter
odpravljene tehnične napake v grafičnem delu.
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta bo mogoče vložiti in bo
vsebinsko obravnavana, ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k
zbiranju pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo
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zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko tiskanih
medijev in spleta.
Vlagatelj pripombe
Zaporedna številka
pripombe
Povzetek pripombe
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Združenje krajanov Sp. Kašelj - Podgrad - Zalog
945
Pripomba se nanaša na Okoljsko poročilo. Opozarja, da skozi ČS Polje
(Podgrad pri Ljubljani) danes potekajo številni daljnovodi in da je EMS
(elektromagnetno sevanje) zelo veliko.
Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL.
Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – pripomba
po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN MOL ID. Glede na
vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list
RS, št. 41/16) in Javnega naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine
Ljubljana – strateški in izvedbeni del, ki je bil objavljen v oktobru 2017 (na
spletni strani Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih
skupnosti MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), je v fazi obravnave pripomb
z javne razgrnitve mogoče obravnavati samo pripombe in predloge, ki se
nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve OPN MOL ID.
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane pripombe, ki so skladne z
okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi zahtevale ponovno
javno razgrnitev, ponovno presojo oziroma usklajevanje z nosilci urejanja
prostora. Izvedeni so bili tudi redakcijski popravki odloka in prilog ter
odpravljene tehnične napake v grafičnem delu.
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta bo mogoče vložiti in bo
vsebinsko obravnavana, ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k
zbiranju pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko tiskanih
medijev in spleta.
V času priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL so bila pripravljena
okoljska izhodišča za umeščanje dejavnosti v prostor, ki so omejila nove
posege v varovalnih pasovih elektroenergetskih omrežij (novi posegi, ki
potrebujejo povečano varstvo pred elektromagnetnim sevanjem, se ne
umeščajo v varovalne pasove elektrovodov z napetostjo 35 kV ali več ter
varovalne pasove RTP, dovoljeni so posegi v skladu s tabelo 1 iz Pravilnika
o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v
območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št.
101/10 in 17/2014 - EZ-1)).
Vsebina OPN se s spremembami in dopolnitvami OPN na območju, na
katerega se nanaša pripomba, ne spreminja, zato v Okoljskem poročilu ni
obravnavana.
V postopku celovite presoje vplivov na okolje za spremembe in dopolnitve
OPN MOL SD 2017 je za področje zdravja ljudi Nacionalni inštitut za javno
zdravje pripravil mnenje (354-24/17-2/256, 17. 3. 2017), v katerem
ugotavlja, da izvedba plana ne bo pomembno vplivala na zdravje in počutje
ljudi. Obravnavane spremembe in dopolnitve plana ustrezno in v zadostnem
obsegu vključujejo ukrepe za varovanje zdravja ljudi z vidika vplivov okolja
na zdravje v povezavi s kakovostjo zunanjega zraka, obremenjenostjo
okolja s hrupom, kakovostjo površinskih in podzemnih voda, oskrbe s pitno
vodo, ravnanjem z odpadki, ravnanjem s komunalnimi odpadnimi vodami,
elektromagnetnim sevanjem, svetlobnim onesnaževanjem, oskrbo z zdravo
prehrano in vzpostavljanjem razmer za zdrav življenjski slog.

Vlagatelj pripombe

Združenje krajanov Sp. Kašelj - Podgrad - Zalog
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Zaporedna številka
pripombe
Povzetek pripombe

Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Vlagatelj pripombe
Zaporedna številka
pripombe
Povzetek pripombe

Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Vlagatelj pripombe
Zaporedna številka
pripombe
Povzetek pripombe
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

946
Pripomba se nanaša na Okoljsko poročilo. Opozarja, da je pod oznako SO2645 zapis o "mrtvici vzdolž leve brežine desnega okljuka Ljubljanice pri Zg.
Kašlju'' itd. Mestna občina Ljubljana v OPN MOL SD tu načrtuje novo
gospodarsko cono, ki bo izredno vplivala na biotsko raznovrstnost. Vse
strupene tekočine tečejo v podtalnico. Pripomba odločno nasprotuje
umestitvi gospodarske cone na tem delu mesta.
Pripomba podaja mnenje.
V okviru dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN MOL SD niso
predvidene nove gospodarske cone na območju ČS Polje, zato jih tudi
Okoljsko poročilo ne obravnava. Gospodarske cone v tem delu mesta je
mogoče izvesti že na podlagi veljavnega OPN MOL.
Združenje krajanov Sp. Kašelj - Podgrad - Zalog
947
Pripomba se nanaša na Okoljsko poročilo. Opozarja na umeščanje
gospodarskih con, od katerih je v Okoljskem poročilu zapisana le cona
Smodinovec, ne pa še ostale industrijske in gospodarske cone, ki jih Mestna
občina Ljubljana namerava umestiti v prostor in so že načrtovane.
Pripomba podaja mnenje.
V okviru dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN MOL je
načrtovana le ena nova gospodarska cona, to je GC Smodinovec. Ostale
načrtovane gospodarske in industrijske cone so bile predvidene že v
veljavnem prostorskem načrtu in zato niso bile predmet celovite presoje
vplivov na okolje in okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve OPN
MOL 2017.
Združenje krajanov Sp. Kašelj - Podgrad - Zalog
948
Pripomba se nanaša na Okoljsko poročilo. Opozarja, da so v zvezi s
poplavami izpuščena območja v ČS Polje in sprašuje, zakaj?
Pripomba podaja mnenje.
V Okoljskem poročilu je obstoječe stanje glede poplavne ogroženosti
povzeto v poglavju 3.2.2. VODE, v podpoglavju Poplave, kjer so
predstavljeni podatki o obsegu poplavnih območij ter podatki o stavbnih in
nepozidanih stavbnih zemljiščih na območju z evidentirano poplavno
nevarnostjo. Med drugim je navedeno, da se na območju Vevč nahajajo
obsežnejša nepozidana stavbna zemljišča z namenskima rabama IG in IP.
Poplavna območja na območju Mestne občine Ljubljana so prikazana na
karti v prilogi D-1b.
Presoja vplivov dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN MOL z
vidika poplavne ogroženosti je razvidna v poglavju 5.2.2. OKOLJSKI
PODCILJ: VARNO BIVALNO OKOLJE. Pri vrednotenju in presoji vplivov na
okoljski cilj varno bivalno okolje smo upoštevali spremembo vrednosti
kazalca stanja okolja Sprememba površin stavbnih zemljišč na poplavnih
območjih in pa posamezne spremembe namenske rabe prostora,
predvidene v območjih z evidentirano poplavno nevarnostjo. Na območju
ČS Polje dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev OPN MOL 2017 ni
predvideval novih posegov v območja s poplavno nevarnostjo, zato presoja
vplivov za to območje ni bila potrebna.
V spremembah in dopolnitvah OPN MOL SD in ID so predvideni tudi ukrepi
za zmanjšanje poplavne nevarnosti. Ukrepi zajemajo predvsem reševanje
poplavne ogroženosti na Ljubljanskem barju, na Glinščici in Pržancu, na
Gameljščici z Gračenico, na pritokih Ljubljanice z Golovca ter na Malencah.
7

Z izvedbo teh ukrepov lahko pričakujemo zmanjšanje ogroženosti ljudi
zaradi poplav. Vrednotenje vplivov na okoljski podcilj "varno bivalno okolje"
je narejeno ob upoštevanju navedenih predvidenih protipoplavnih ukrepov .
Protipoplavni ukrepi so prikazani v OPN MOL ID na karti 7: Območja za
potrebe obrambe ter območja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
Vlagatelj pripombe
Zaporedna številka
pripombe
Povzetek pripombe

Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Vlagatelj pripombe
Zaporedna številka
pripombe
Povzetek pripombe

Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Vlagatelj pripombe
Zaporedna številka
pripombe
Povzetek pripombe
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Združenje krajanov Sp. Kašelj - Podgrad - Zalog
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Pripomba se nanaša na Okoljsko poročilo. Opozarja, da v prilogi 2 v
razpredelnici "Plovne poti in pristani" ni vnesena pobuda krajanov št. 3007 iz
leta 2016 in za katero so krajani dobili odgovor kot mnenje. Podana je
zahteva, da se to vnese v OPN MOL ID in SD, kajti če je reka Ljubljanica
plovna od Črne vasi do zapornic na Ambroževem trgu, je treba iskati
možnosti tudi v preostalem delu reke.
Pripomba ni sprejemljiva.
Pobuda krajanov o plovnosti Ljubljanice v preostalem delu reke ni bila
upoštevana, saj omogočanje plovnosti po Ljubljanici od Črne vasi gorvodno
in dolvodno od Ambroževega trga ni v skladu s prvim mnenjem Zavoda za
varstvo narave na osnutek sprememb in dopolnitev OPN MOL SD in z
Uredbo o uporabi plovil na motorni pogon na reki Ljubljanici (Uradni list RS,
št. 84/04, 104/04 – popr. in 44/07).
Združenje krajanov Sp. Kašelj - Podgrad - Zalog
951
Pripomba se nanaša na Okoljsko poročilo. Opozarja, da Okoljsko poročilo
nosi datum "september 2017" in da se je v vmesnem času marsikaj zgodilo.
Podatki v poročilu so stari in neusklajeni z veljavnimi predpisi, ki veljajo
danes.
Pripomba podaja mnenje.
Okoljsko poročilo je bilo pripravljeno na podlagi dopolnjenega osnutka
sprememb in dopolnitev OPN MOL SD (končna verzija 12. 7. 2017) in je bilo
predano naročniku 17. 7. 2017 za potrebe pridobitve mnenja o ustreznosti
Okoljskega poročila. Mnenje o ustreznosti Okoljskega poročila je izdalo
Ministrstvo za okolje in prostor dne 29. 8. 2017. Okoljsko poročilo je bilo
nato na podlagi usklajevanj z nosilci urejanja prostora dopolnjeno in oddano
naročniku 5. 9. 2017 za potrebe javne razgrnitve. Okoljsko poročilo je bilo
skupaj s spremembami in dopolnitvami OPN MOL SD in ID javno razgrnjeno
od 24. 10. do 14. 11. 2017.
Združenje krajanov Sp. Kašelj - Podgrad - Zalog
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Pripomba se nanaša na Okoljsko poročilo. Sprašuje, zakaj je v Mestni občini
Ljubljana določena še ena nova lokacija zbirnega centra za odpadke, če je
že en določen na Barju.
Pripomba ni sprejemljiva.
Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami vsem izvajalcem javnih
služb ravnanja s komunalnimi odpadki v 15. členu nalaga vzpostavljanje
zbirnih centrov. "Za naselje z več kot 25.000 prebivalci je treba urediti
najmanj dva zbirna centra, za naselje z več kot 100.000 prebivalci pa
najmanj en zbirni center na vsakih 80.000 prebivalcev." Na območju Mestne
občine Ljubljana je tako treba zagotoviti štiri zbirne centre za odpadke.
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Možnost organiziranega in brezplačnega oddajanja odpadkov preprečuje
nastajanje črnih odlagališč in olajšuje občanom oddajo odpadkov.
Zbirni center je namenjen učinkovitemu ravnanju z odpadki, taki centri
omogočajo bistveno večji delež ločeno zbranih odpadkov. Center je
namenjen lokalnim prebivalcem, ki z ločevanjem odpadkov prispevajo k
zmanjšanju vplivov na okolje. Podobni centri v Mestni občini Ljubljana so
predvideni še v Podutiku, Črnučah, Zadobrovi, Stanežičah, novih Fužinah,
delujeta pa že na odlagališču Barje in pa na Povšetovi ulici. Poudarjamo, da
zbirni centri niso namenjeni skladiščenju odpadkov. Odpadki so tu zbrani v
kontejnerjih in nato jih po potrebi dnevno prevzemajo podjetja, ki jih nato
predelujejo. S tem se tudi zmanjša potreba po nepotrebnem prevozu in
prelaganju odpadkov. Za odgovorno ravnanje z odpadki smo odgovorni vsi,
saj smo mi tisti, ki jih povzročamo.
Vlagatelj pripombe
Zaporedna številka
pripombe
Povzetek pripombe
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Vlagatelj pripombe
Zaporedna številka
pripombe
Povzetek pripombe
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Združenje krajanov Sp. Kašelj - Podgrad - Zalog
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Pripomba se nanaša na Okoljsko poročilo. Opozarja, da je na območju ČS
Polje načrtovanih več črpališč in da je to treba nujno preveriti na JP VOKA.
Pripomba podaja mnenje.
Predmet Sprememb in dopolnitev OPN MOL je samo črpališče za
komunalno odpadno vodo ob Kašeljski cesti (v enoti PO-877). V že
veljavnem OPN MOL so načrtovana tudi nekatera druga črpališča, ki so
prikazana na karti 4.2 veljavnega OPN MOL.
Združenje krajanov Sp. Kašelj - Podgrad - Zalog
955
Pripomba se nanaša na Okoljsko poročilo. Opozarja, da je na južnem delu
ČS Polje celotno območje vse od Studenca dolvodno do Podgrada
poplavno območje in da tega podatka v okoljskem poročilu ni.
Pripomba podaja mnenje.
V Okoljskem poročilu je obstoječe stanje glede poplavne ogroženosti
povzeto v poglavju 3.2.2. VODE, v podpoglavju Poplave, kjer so
predstavljeni podatki o obsegu poplavnih območij ter podatki o stavbnih in
nepozidanih stavbnih zemljiščih z evidentirano poplavno nevarnostjo.
Poplavna območja na območju MOL so prikazana na karti v prilogi D-1b in
med njimi so tudi poplavna območja v ČS Polje.
Presoja vplivov dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN MOL z
vidika poplavne ogroženosti je razvidna v poglavju 5.2.2. OKOLJSKI
PODCILJ: VARNO BIVALNO OKOLJE. Pri vrednotenju in presoji vpliv na
okoljski cilj varno bivalno okolje smo upoštevali spremembo vrednosti
kazalca stanja okolja Sprememba površin stavbnih zemljišč na poplavnih
območjih in pa posamezne spremembe namenske rabe prostora,
predvidene v območjih z evidentirano poplavno nevarnostjo. Na območju
ČS Polje dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev OPN MOL 2017 ni
predvideval novih posegov v območja s poplavno nevarnostjo, zato presoja
vplivov za to območje ni bila potrebna.
V spremembah in dopolnitvah OPN MOL SD in ID so predvideni tudi ukrepi
za zmanjšanje poplavne nevarnosti. Ukrepi zajemajo predvsem reševanje
poplavne ogroženosti na Ljubljanskem barju, na Glinščici in Pržancu, na
Gameljščici z Gračenico, na pritokih Ljubljanice z Golovca ter na Malencah.
Z izvedbo teh ukrepov lahko pričakujemo zmanjšanje ogroženosti ljudi
zaradi poplav. Vrednotenje vplivov na okoljski podcilj "varno bivalno okolje"
je narejeno ob upoštevanju navedenih predvidenih protipoplavnih ukrepov
(študije so v postopku potrjevanja). Protipoplavni ukrepi so prikazani v
9

izvedbenem delu OPN MOL na karti 7: Območja za potrebe obrambe ter
območja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Vlagatelj pripombe
Zaporedna številka
pripombe
Povzetek pripombe
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Vlagatelj pripombe
Zaporedna številka
pripombe
Povzetek pripombe
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Vlagatelj pripombe
Zaporedna številka
pripombe

Združenje krajanov Sp. Kašelj - Podgrad - Zalog
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Pripomba se nanaša na Okoljsko poročilo. Opozarja, da vodni promet ne
poteka le v centru mesta na reki Ljubljanici, pač pa tudi na reki Savi.
Pripomba podaja mnenje.
Navedbe v Okoljskem poročilu se nanašajo le na spremembe in dopolnitve
OPN, ki v zvezi z ureditvijo vodnega prometa na novo urejajo le
vzpostavitev krožne plovne poti po Ljubljanici in Gruberjevem prekopu okrog
Grajskega hriba z navezavo v sosednje občine. To je mogoče doseči z
izgradnjo ustrezne plovbne infrastrukture v obliki ladijskih splavnic na mestni
Ljubljanici pri zapornici na Ambroževem trgu in pod zapornico na
Gruberjevem prekopu ter pod sotočjem mestne Ljubljanice in Gruberjevega
prekopa, ob sočasnem zagotavljanju prehodnosti za vodne organizme in
izkoriščanju energetskega potenciala vode.
Izvedba načrtovanih ureditev bi lahko vplivala na doseganje dobrega stanja
voda in drugih z vodami povezanih ekosistemov, ohranjanje in uravnavanje
vodnih količin in spodbujanje trajnostne rabe voda, ki omogoča različne
vrste rabe voda ob upoštevanju dolgoročnega varstva razpoložljivih vodnih
virov in njihove kakovosti. Presoja teh vplivov bo izvedena v postopku
presoje vplivov na okolje za projekt, ko bo ta pripravljen, kar je določeno in
zahtevano tudi v sklopu PPIP za relevantne EUP:
"V postopku pridobivanja okoljevarstvenega soglasja je potrebno splavnice
in energetske objekte obravnavati in presojati celovito – skupaj vse posege,
ki so predvideni v naslednjih EUP: PL-60, PL-67, PL-72, PL-73, PL-75, PL88, PL-123, PL-139 in PL-116, PL-117, PL-118, PL-119, PL-120, PL-121,
PL-124, PL-125 ter MO-95, MO-153, GO-350. Za prehode rib je treba urediti
ribje steze."
Spremembe in dopolnitve OPN MOL SD ne predvidevajo novih ureditev,
povezanih s plovnostjo Save, zato te tematike Okoljsko poročilo ne
obravnava.
Združenje krajanov Sp. Kašelj - Podgrad - Zalog
958
Pripomba se nanaša na Okoljsko poročilo. Opozarja, da je znotraj varovanih
obstoječih daljnovodov dopustna gradnja objektov. Ker je pod daljnovodi
veliko sevanja, dvomi o pravilnosti določila.
Pripomba podaja mnenje.
Okoljsko poročilo v poglavju 2. PODATKI O PLANU, 2.2. IZVEDBENI DEL,
2.2.3 Osnovni podatki o načrtovanih posegih, Spremembe PPIP, povzema
spremembe in dopolnitve. OPN MOL ID, ki za EUP ŠE-617 predvideva
določilo, da je znotraj varovalnih pasov obstoječih daljnovodov dopustna
gradnja objektov, ki so skladni s predpisi o gradnji v območju varovalnih
pasov daljnovodov. Trenutno na tem področju velja Pravilnik o pogojih in
omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju
varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10 in
17/14 – EZ-1), ki v prilogi v tabelah 1 in 2 določa možnosti gradnje različnih
vrst objektov v varovalnih pasovih elektroenergetskih omrežij.
Združenje krajanov Sp. Kašelj - Podgrad - Zalog
959
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Povzetek pripombe

Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Vlagatelj pripombe
Zaporedna številka
pripombe
Povzetek pripombe
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Vlagatelj pripombe
Zaporedna številka
pripombe
Povzetek pripombe

Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Pripomba se nanaša na Okoljsko poročilo. Opozarja, da krajani ostro
nasprotujejo umestitvi hidroelektrarn na srednjem toku reke Save. Poleg
tega je v poročilu še vedno navedena gradnja prenosnega daljnovoda
Beričevo-Divača, čeprav je Republika Slovenija maja 2017 odstopila od
projekta.
Pripomba podaja mnenje.
Gradnjo hidroelektrarn na srednjem toku Save načrtuje in usklajuje država,
občina načrtovane prostorske ureditve v OPN le povzema. Za gradnjo
hidroelektrarn mora država pripraviti državni prostorski načrt, izvesti bo
morala tudi postopek celovite presoje vplivov na okolje.
Združenje krajanov Sp. Kašelj - Podgrad - Zalog
960
Pripomba se nanaša Okoljsko poročilo. Opozarja, da je le megleno
omenjeno, da je v Ljubljani več območij, ki predstavljajo kulturno dediščino.
Pripomba podaja mnenje.
Namen OPN je, da usmerja razvoj dejavnosti v prostoru, namen celovite
presoje vplivov na okolje pa, da prepreči, da bi razvoj dejavnosti negativno
vplival na kulturno dediščino. Namen Okoljskega poročila ni predstaviti
kulturno dediščino v območju, temveč presojati vplive razvoja dejavnosti na
kulturno dediščino. Ker spremembe in dopolnitve OPN MOL ne
predvidevajo pomembnih sprememb, ki bi na tem območju lahko pomenile
pomembne vplive na kulturno dediščino, ta ni podrobneje obravnavana.
Združenje krajanov Sp. Kašelj - Podgrad - Zalog
962
Pripomba se nanaša na Okoljsko poročilo. Strinja se z ugotovitvijo, da je na
območju varovanja vodnih virov več območij, kjer se posega v vodno telo.
Ta območja niso le na Ljubljanskem polju, pač pa tudi v Sp. Kašlju.
Opozarja, da to v poročilu ni navedeno.
Pripomba podaja mnenje.
Zakon natančno določa, kakšni posegi so dovoljeni v vodovarstvenih
območjih, območjih voda in na priobalnih zemljiščih. Novo predvideni posegi
so bili s tega vidika preverjeni in presojani. V primerih, ko v nekih območjih
takšni posegi niso predvideni, tudi ni potrebe po podrobnem predstavljanju
stanja v območju. Stanje je kartografsko prikazano v prikazu stanja v
prostoru, ki je sestavni del OPN.

Vlagatelj pripombe
Zaporedna številka
pripombe
Povzetek pripombe

Združenje krajanov Sp. Kašelj - Podgrad - Zalog
965

Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Pripomba podaja mnenje.
Zakon natančno določa, kakšni posegi so dovoljeni v vodovarstvenih
območjih, območjih voda in na priobalnih zemljiščih. Novo predvideni posegi
so bili s tega vidika preverjeni in presojani. Če posegi v vodna in priobalna
zemljišča niso predvideni, se ta območja v Okoljskem poročilu posebej ne
prikazujejo.

Vlagatelj pripombe
Zaporedna številka
pripombe

Združenje krajanov Sp. Kašelj - Podgrad - Zalog
967

Pripomba se nanaša na Okoljsko poročilo. Opozarja, da v poglavju Vode ni
zapisa v številnih potokih, ki so v ČS Polje.
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Povzetek pripombe
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe
Vlagatelj pripombe
Zaporedna številka
pripombe
Povzetek pripombe
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe
Vlagatelj pripombe
Zaporedna številka
pripombe
Povzetek pripombe
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Vlagatelj pripombe
Zaporedna številka
pripombe
Povzetek pripombe

Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Pripomba se nanaša na Okoljsko poročilo. Opozarja, da ni zabeleženo
območje poplav Ljubljanice in Save v ČS Polje.
Pripomba podaja mnenje.
V prikazu stanja prostora so prikazana poplavna območja za celotno
območje Mestne občine Ljubljana.
Združenje krajanov Sp. Kašelj - Podgrad - Zalog
968
Pripomba se nanaša na Okoljsko poročilo. Opozarja, da v poglavju
Podzemne vode niso omenjene podzemne vode vodotoka Kamniška
Bistrica.
Pripomba podaja mnenje.
Ker niso predvideni posegi na območju vodnega telesa podzemnih voda
Kamniške Bistrice, to ni posebej obravnavano v Okoljskem poročilu.
Združenje krajanov Sp. Kašelj - Podgrad - Zalog
970
Pripomba se nanaša na Okoljsko poročilo. Opozarja, da je razlaga
spomenikov in kulturne dediščine zelo slaba. Ni njihovega varovanja in
vzdrževanja.
Pripomba podaja mnenje.
Namen OPN je, da usmerja razvoj dejavnosti v prostoru, namen celovite
presoje vplivov na okolje pa, da prepreči, da bi razvoj dejavnosti negativno
vplival na kulturno dediščino. Namen Okoljskega poročila ni predstaviti
kulturno dediščino v območju, temveč presojati vplive razvoja dejavnosti na
kulturno dediščino. Ker spremembe in dopolnitve OPN MOL ne
predvidevajo pomembnih sprememb, ki bi na tem območju lahko pomenile
pomembne vplive na kulturno dediščino, ta ni podrobneje obravnavana.
Upravljanje in vzdrževanje objektov kulturne dediščine nista predmet OPN,
temveč lastnikov objektov in pristojnih služb za varovanje kulturne
dediščine.
Združenje krajanov Sp. Kašelj - Podgrad - Zalog
974
Pripomba se nanaša na Okoljsko poročilo, in sicer na poglavje o kakovosti
zdravja ljudi in kakovosti bivanja. Opozarja, da je vse zapisano zelo
pavšalno. Razdelati bi bilo treba, da imajo krajani, ki živijo v industrijskih
območjih, kritično kakovost zdravja in slabo kakovost bivanja (bolezni, cene
nepremičnin ...).
Pripomba podaja mnenje.
V okviru dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN MOL SD je
načrtovana le ena nova gospodarska cona, to je GC Smodinovec. Ostale
načrtovane gospodarske in industrijske cone so bile predvidene že v
veljavnem prostorskem načrtu in zato niso bile predmet celovite presoje
vplivov na okolje in Okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve OPN
MOL SD 2017.
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