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Vlagatelj pobude Energetika Ljubljana d.o.o. 

Zapored. štev. pobude 51820 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo podrobnih prostorskih 
izvedbenih pogojev za EUP PS-311 z namenom, da se omogoči 
postavitev polnilnice na stisnjen zemeljski plin (CNG). 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Oskrbno postajo s polnilnico CNG je dopustno urediti ob ureditvi 
severne obvozne ceste tam, kjer to dopušča vodovarstvena 
uredba, vendar ne na območju EUP PS-311, saj se nahaja v 
varstvenem območju IIa, kjer gradnja tovrstnih objektov ni 
dopustna. 

 
Vlagatelj pobude Energetika Ljubljana d.o.o. 

Zapored. štev. pobude 51840 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo prostorskih izvedbenih 
pogojev (PPIP) z namenom, da se omogoči postavitev polnilnic 
na stisnjen zemeljski plin, klasifikacija -12303 Bencinski servisi in 
oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

OPN MOL ID  že dopušča želeni poseg. 
V EUP DR-592 je s PPIP (podrobni prostorski izvedbeni pogoji) - 
Urbanistični pogoji dopustna tudi gradnja polnilnic za vozila na 
stisnjen zemeljski plin. 

 
Vlagatelj pobude Energetika Ljubljana d.o.o. 

Zapored. štev. pobude 51850 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo prostorskih izvedbenih 
pogojev (PPIP) v EUP RN-483 z namenom, da se omogoči 
postavitev polnilnice na stisnjen zemeljski plin (CNG) s 
klasifikacijo 12303 Bencinski servisi in oskrbovalna mesta za 
vozila na alternativni pogon. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Predlagana sprememba ni potrebna, saj že splošna določila 
odloka OPN MOL ID na območjih z namensko rabo IG dopuščajo 
gradnjo objektov 12303 Oskrbne postaje (stavbe s spremljajočimi 
objekti za maloprodajo motornih goriv in oskrbo vozil), kar 
omogoča tudi postavitev polnilnice na stisnjen zemeljski plin 
(CNG). 

 
Vlagatelj pobude Energetika Ljubljana d.o.o. 

Zapored. štev. pobude 51860 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo prostorskih izvedbenih 
pogojev (PPIP) v EUP RN-499 z namenom, da se omogoči 
postavitev polnilnice na stisnjen zemeljski plin (CNG) s 
klasifikacijo 12303 Bencinski servisi in oskrbovalna mesta za 
vozila na alternativni pogon. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Predlagana sprememba ni potrebna, saj že splošna določila 
odloka OPN MOL ID na območjih z namensko rabo IG dopuščajo 
gradnjo objektov 12303 Oskrbne postaje (stavbe s spremljajočimi 
objekti za maloprodajo motornih goriv in oskrbo vozil), kar 
omogoča tudi postavitev polnilnice na stisnjen zemeljski plin 
(CNG). Vendar pa v EUP RN-499 velja tudi Odlok o zazidalnem 
načrtu za območje urejanja VP1/2 Rudnik (Uradni list RS, št. 
94/02, 57/10, 78/10, 9/13 in 78/19 – DPN), kar pomeni, da je za 
postavitev polnilnice treba izdelati spremembo zazidalnega 
načrta. 

 
Vlagatelj pobude Energetika Ljubljana d.o.o. 
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Zapored. štev. pobude 51870 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo prostorskih izvedbenih 
pogojev (PPIP) v EUP ŠE-788 in ŠE-790 z namenom, da se 
omogoči postavitev polnilnice na stisnjen zemeljski plin (CNG) s 
klasifikacijo 12303 Bencinski servisi in oskrbovalna mesta za 
vozila na alternativni pogon. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

V določilih za EUP ŠE-788 in ŠE-790 je do uveljavitve OPPN že 
dopustna gradnja polnilnic za vozila na stisnjen zemeljski plin. 

 
Vlagatelj pobude JP VOKA SNAGA d.o.o. 

Zapored. štev. pobude 53260 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na dopolnitev 95. člena odloka. Vlagatelj 
navaja, da neurejena začasna parkirišča, ki jih je zaslediti na 
območjih OPPN, niso v naboru dopustnih posegov in hkrati 
opozarja na neustreznost ureditve začasnih parkirišč znotraj 
vodovarstvenih območij – vprašanje urejenosti odvodnjavanja 
padavinskih vod. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Za vse posege v prostor velja (6.člen), da, da morajo upoštevati 
predpise in pravne akte na podlagi katerih izhajajo posamezne 
omejitve, nekaj od teh je v odloku naštetih, med drugim prav 
vodovarstvena območja. Odlok določa še, da dolžnost 
upoštevanja preostalih pravnih režimov velja tudi v primeru, kadar 
jih odlok eksplicitno ne navaja. Zaradi dodatnega varstva se iz 
95.člena splošno določilo za umeščanje parkirnih površin ukine. 

 
Vlagatelj pobude JP VOKA SNAGA d.o.o. 

Zapored. štev. pobude 53340 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na 30., 30a. in 31a. člen. Vlagatelj pobude 
predlaga natančno določitev pogojev priključitve pomožnih in 
začasnih objektov na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje, 
ne prepuščeno odločitvi upravljavca, oziroma, da se za take 
objekte ne dopuščajo samostojni priključki na gospodarsko javno 
infrastrukturo, morebitne izjeme se pa v odloku natančneje 
opredeli. Predvsem so problematična začasna parkirišča tovornih 
vozil s pripadajočimi začasnimi objekti na območjih z načinom 
urejanja OPPN, ki so dopustna do uveljavitve OPPN. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Predlaga se manjši nabor dopustnih objektov na območjih z 
načinom urejanja OPPN, ki so dopustni do uveljavitve OPPN po 
95. členu odloka OPN MOL ID. Črta se dopustnost parkirnih 
površin v teh območjih, kar bo posledično zmanjšalo težave pri 
zahtevah za priključevanje začasnih objektov na gospodarsko 
javno infrastrukturo. Za tipske zabojnike in nezahtevne majhne 
objekte z enako vsebino na gradbeni parceli se določi, da ne 
smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske 
javne infrastrukture, razen na javnih površinah s soglasjem 
upravljavca gospodarske javne infrastrukture. 

 
Vlagatelj pobude JP VOKA SNAGA d.o.o. 

Zapored. štev. pobude 53420 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na dopolnitev 6., 12. in 95. člena odloka. 
Vlagatelj predlaga, da se kot začasne ureditve in gradnje 
dopušča le tiste, ki so dopustne tudi z vidika pripadajočih 
vodovarstvenih režimov. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Za vse posege v prostor velja, da, da morajo upoštevati predpise 
in pravne akte na podlagi katerih izhajajo posamezne omejitve (6. 
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člen), nekaj od teh je v odloku naštetih, med drugim prav 
vodovarstvena območja. Odlok določa še, da dolžnost 
upoštevanja preostalih pravnih režimov velja tudi v primeru, kadar 
jih odlok eksplicitno ne navaja. Zaradi dodatnega varstva se iz 
95.člena splošno določilo za umeščanje parkirnih površin ukine. 

 
Vlagatelj pobude JP VOKA SNAGA d.o.o. 

Zapored. štev. pobude 53600 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na območje vodarne Kleče, EUP DR-358 
(območje okoljske infrastrukture), znotraj katerega poteka 
obstoječa javna pot za vsa vozila. Vlagatelj pobude predlaga, da 
se javno pot znotraj EUP DR-358 ukine, saj znotraj območja 
okoljske infrastrukture, ki naj bi bilo v prihodnosti tudi del 
ograjenega območja vodarne Kleče, javne prometne površine 
niso upravičene. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Obstoječa cesta poteka izven ograjenega območja črpališča, 
prečka pa plansko območje širitve črpališča. Dovoz do zemljišč 
med železnico in vodarno pa mora biti zagotovljen. Zato do širitve 
vodarne ohranjamo javno cesto na obstoječem mestu. K temu 
dodajamo nov koridor ceste ob južnem robu planskega območja 
vodarne, na parceli št. 609/3, k.o. Dravlje. 

 
Vlagatelj pobude JP VOKA SNAGA d.o.o. 

Zapored. štev. pobude 53620 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe iz CU - 
osrednja območja centralnih dejavnosti v S - stanovanjske 
površine, v vseh tistih primerih, kjer bo delež stanovanj velik, 
zaradi bistvenega vpliva na zasnovo komunalne infrastrukture. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Izračun potrebnih kapacitet oziroma zasnova komunalne 
infrastrukture mora slediti načrtovanemu razvoju oziroma 
razporeditvi dejavnosti v prostoru. CU sicer omogoča ureditev 
stanovanj (v deležu) a je namenjen predvsem mešanju rab. Za 
območja, ki so večinoma prazna ali pa gre za večja 
prestrukturiranja ali intenzifikacijo je praviloma že predpisana 
izdelava OPPN, v okviru katerega se ustrezno načrtuje tudi 
komunalna infrastruktura. 

 
Vlagatelj pobude JP VOKA SNAGA d.o.o. 

Zapored. štev. pobude 53890 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na dopolnitev 51. člena v zvezi z odvajanjem 
padavinske vode v javno kanalizacijsko omrežje. Na vseh 
območjih mešanega sistema javne kanalizacije je potrebno 
padavinsko odpadno vodo zadržati v celoti tako, da se jo  spusti v 
javno kanalizacijo šele po končanem nalivu, kar predstavlja ukrep 
za zmanjševanje količin padavinske vode v javni kanalizaciji.  
Zaradi nevarnosti poplav in dotoka večjih količin zaledne vode se 
na območjih, namenjenih zadrževanju ali razlivanju zalednih vod 
ne dovoljuje gradnja objektov ali sprememba namembnosti za 
namen gradnje stavb ali drugih ploskovnih površinskih objektov. 
Nepravilno in preobsežno odvajanje padavinske vode predstavlja 
obremenitev javnega kanalizacijskega omrežja in ogroža okoliška 
zemljišča ter infrastrukturo. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pobuda je že vključena v osmi odstavek 51. člena odloka o OPN 
MOL, kjer je navedeno, da je treba čim večji delež padavinske 
vode začasno zadržati na lastni parceli, pogoje glede zadrževanja 
pred odvodom v javno kanalizacijsko omrežje pa določi izvajalec 
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gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode. 
Upravljavec javnega sistema javne mešane kanalizacije zato že 
sedaj lahko določi, da je treba zadržati celotno količino 
padavinske vode pred odvodom v mešani sistem, zato menimo, 
da sprememba določil ni potrebna. 

 
Vlagatelj pobude JP VOKA SNAGA d.o.o. 

Zapored. štev. pobude 53900 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na dostopnost do kanalizacijskih objektov za 
potrebe upravljanja teh objektov. Potrebno je dejansko omogočiti 
dostope do objektov, kar je že zapisano v 3. odstavku 51. člena. 
Predlaga se, da se do infrastrukturnih objektov izvede regulacija 
dostopnih poti oziroma vzpostavi ustrezni prometni režim. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Del pobude pod točko 1 je sprejemljiv. Regulacijska linija 
Tesovnikove ulice se podaljša do območja objekta lovilca olj Mala 
vas. 
Del pobude pod točko 2 ni sprejemljiv. Objekt lovilec olj Stožice 
se nahaja v namenski rabi PC, znotraj katere se dodatne 
regulacijske linije ne vrisujejo.  
Del pobude pod točkami 3 (lovilec olja na Brodu), 5 (peskolov v 
Guncljah) in 6 (peskolov v Šentvidu – Podgora) ni sprejemljiv. Pri 
vseh naštetih objektih gre za manjše v celoti podzemne objekte 
(na nivoju terena se nahajajo le pokrovi jaškov). Ker navedeni 
objekti ne funkcionirajo kot samostojni objekti z lastno gradbeno 
parcelo oziroma pripadajočim zemljiščem, se za njih tudi ne 
določa samostojen dostop do javne ceste.  
Del pobude pod točko 4 se ne nanaša na vsebine OPN MOL ID. 
Problem dostopa do razbremenilnika R30, ki je nastal zaradi 
uzurpacije prostora s strani tretje osebe, se ne da rešiti z določili 
OPN MOL ID, temveč je treba za to uporabiti druga pravna 
sredstva.  
Del pobude pod točko 7 je delno sprejemljiv. Objektu črpališče 
Podutik se zagotovi dostop iz severne in jugo-zahodne smeri. 
Dostop iz jugo-zahodne smeri se uredi tako, da se vriše RL ceste 
na parceli št. 835/3, k.o. Glince med nizom stavb na parcelah 
823/75-77 in 823/78-80. Dostop iz južne smeri zaradi pozidave 
zemljišč ni več mogoč. 

 
Vlagatelj pobude JP Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. 

Zapored. štev. pobude 54070 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP SL-122. Vlagatelj predlaga 
spremembo podrobne namenske rabe zemljišča parc. št. 238/3, 
k.o. Poljansko predmestje iz Cdi-Območja centralnih dejavnosti 
za izobraževanje v CU-Osrednja območja centralnih dejavnosti in 
da bo dopustna tudi poslovna, hotelska in stanovanjsko 
dejavnost. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Objekti v EUP so v celoti funkcionalno ločeni in lahko tvorijo vsak 
zase zaključeno celoto. Območje Pravne fakultete ostane z 
namensko rabo CDi - območja centralnih dejavnosti za 
izobraževanje, objektom na zahodni strani pa se opredeli 
namensko rabo CDd - Območja centralnih dejavnosti brez 
stanovanj. S tem bi bile v objektu dopustne tudi druge dejavnosti, 
ki sicer ne dopolnjujejo dejavnosti izobraževanja. 

 
Vlagatelj pobude JP VOKA SNAGA d.o.o. 

Zapored. štev. pobude 55280 
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Povzetek pobude Pobuda se nanaša na območje OPPN 86: Ilovica ob Jurčkovi 1, 
EUP RN-571. Vlagatelj pobude predlaga, da se znotraj območja 
OPPN 86 južno od Jurčkove ceste predvidoma umestiti še eno 
novo črpališče za odvod komunalne odpadne vode z območja 
med Ilovškim in Mihovim štradonom. Lokacija črpališča za odvod 
komunalne odpadne vode bo definirana v strokovnih podlagah za 
OPPN. 

Stališče do pobude Pobuda se ne nanaša na vsebine OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Črpališče se določi v fazi izdelave OPPN. 

 
Vlagatelj pobude JP VOKA SNAGA d.o.o. 

Zapored. štev. pobude 55310 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na vris novega črpališča za komunalno 
odpadno vodo na zemljišču parc. št. 350/891; k.o. Karlovško 
predmestje, vključno z vrisom pripadajočih novih kanalov po 
projektih DGD št. 04/19., št. načrta 1795-K/19, izdelal KONO-B 
d.o.o., april 2019 (int. št. VZ 6639 KZ) in PN 3415K izdelovalec 
JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., januar 2019. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Lokacija črpališča in načrtovano omrežje se upošteva skladno s 
posredovanimi podatki JP Voka Snaga. 

 
Vlagatelj pobude JP VOKA SNAGA d.o.o. 

Zapored. štev. pobude 55360 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na vris novega črpališča za komunalno 
odpadno vodo na zemljišču parc. št. 992; k. o. Slape po PZI 
projektu št. 50-2091-00-2018/8, izdelal Hidroinženiring d.o.o., 
februar 2019 (int. št. 6278 KZ). 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Lokacija črpališča se upošteva skladno s posredovanimi podatki 
MOL OGDP. 

 
Vlagatelj pobude JP VOKA SNAGA d.o.o. 

Zapored. štev. pobude 55450 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na prestavitev obstoječega črpališča za 
komunalno odpadno vodo ČP Murgle 3. Vlagatelj pobude 
predlaga, da se vriše novo (prestavljeno) lokacijo območja 
črpališča po PGD projektu št. načrta G-50-2095-00-2018, izdelal 
Hidroinženiring d.o.o., december 2018 (int. št. 6256 KZ). 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Lokacija črpališča se popravi skladno s posredovanimi podatki JP 
Voka Snaga. 

 
Vlagatelj pobude JP VOKA SNAGA d.o.o. 

Zapored. štev. pobude 55540 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na prestavitev obstoječega črpališča za 
komunalno odpadno vodo ČP Livada. Vlagatelj pobude predlaga, 
da se vriše novo (prestavljeno) lokacijo črpališča. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Lokacija črpališča se popravi skladno s posredovanimi podatki JP 
Voka Snaga. 

 
Vlagatelj pobude JP VOKA SNAGA d.o.o. 

Zapored. štev. pobude 56060 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo PPIP za EUP VI-380. Vlagatelj 
pobude predlaga, da se pri urbanističnih pogojih v tekstu doda 
tudi dopustno ravnanje z nevarnimi odpadki, npr. zbiranje 
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hladilnikov, OEEO (odpadna električna in elektronska oprema), 
NGO (nevarni gospodinjski odpadki) in MGA (mali gospodinjski 
aparati); vsi iz gospodinjstev. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pobudo se upošteva tako, da se dopolnijo urbanistični pogoji in 
sicer tako, da se glasi: "Območje je namenjeno za izvajanje 
javnih služb ravnanja z odpadki. Iz nabora objektov in dejavnosti 
za območje namenske rabe O so dopustni samo: 12510 
Industrijske stavbe: samo objekti za ravnanje z odpadki, 12520 
Rezervoarji, silosi in skladišča: samo objekti za ravnanje z 
odpadki, 24203 Objekti za ravnanje z odpadki: razen odlagališč 
nevarnih in radioaktivnih odpadkov, 12711 Stavbe za rastlinsko 
pridelavo.  
Izjemoma je dopustno zbiranje in začasno skladiščenje nevarnih 
komunalnih odpadkov iz gospodinjstev za potrebe izvajanja 
javnih služb ravnanja z odpadki. Za vse ureditve v tem območju je 
treba preveriti okoljsko ustreznost. Objekti morajo tvoriti usklajeno 
arhitekturno celoto. Upoštevati je treba obstoječe objekte in 
naprave za zajemanje odlagališčnega plina, ki nastaja pri 
razgradnji odpadkov pod nivojem terena, obstoječe nasutje 
odpadkov in šibko nosilnost tal ter varnostne ukrepe zaradi 
postopkov zajemanja odlagališčnega plina." 

 
Vlagatelj pobude JP VOKA SNAGA d.o.o. 

Zapored. štev. pobude 56170 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na dopustnost postavitve mini zbirnih centrov 
za odpadke tudi na območju parkov in uskladitev poimenovanja v 
odloku v »mini zbirni center«. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Glede na pobudo v zvezi z umestitvijo mini zbirnih centrov v 
območja namenske rabe ZPp je bila predložena tudi strokovna 
podlaga Mini zbirni centri – strokovne podlage, Delavnica d.o.o., 
oktober 2020. Strokovna podlage je utemeljila poimenovanje 
objekta kot mini zbirni center, zato se v OPN MOL ID namesto 
izraza manjši prevzame poimenovanje mini. V strokovnih 
podlagah niso bile podrobneje obravnavane potencialne lokacije 
mini zbirnih centrov na območjih ZPp, zato se v tej fazi do 
izdelave dodatnih strokovnih preveritev v zvezi z umestitvijo v 
območja ZPp (javni parki) ne razširi nabor dopustnih rab tudi z 
ZPp. Glede na že do sedaj določene namenske rabe, v katerih je 
dopustna gradnja mini zbirnih centrov, se za območja centralnih 
dejavnosti doda še dve namenski rabi in sicer CDo in CDk. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 60210 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča 
v EUP TR-331 s parc. št. 315/5, k.o. Trnovsko predmestje iz PC - 
površine pomembnejših cest v CDo - območja centralnih 
dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Predlagani poseg pomeni uskladitev z dejanskim stanjem, saj gre 
trenutno izris ceste preko notranjega dvorišča šole. Ta se nahaja 
za ograjo in je bilo predkratkim urejeno ob izgradnji prizidka. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 60220 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP ŠI-455 in ŠI-490, na zemljišče s parc. 
št. 857/3 in 858/1, k.o. Spodnja Šiška. Predlagajo spremembo 
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namenske rabe iz SSse v CDo oz. dopolnitev PPIP, da tu deluje 
glasbena šola. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Zemljišče s parc.št. 857/3 in 858/1, k.o. Spodnja Šiška, na 
katerem deluje glasbena šola, leži v območju ŠI-455 z namensko 
rabo SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine, kjer so že 
dopustne dejavnosti 12630 Stavbe za izobraževanje in 
znanstvenoraziskovalno delo: samo stavbe za predšolsko vzgojo, 
osnovnošolsko izobraževanje ter glasbene šole, zato spremembe 
določil OPN MOL ni potrebna. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 60230 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo določil zemljišča parc. št. 
1128/7, k.o. Ježica, v izmeri 6 m2  tako, da se namenska raba 
prostora spremeni iz območja centralnih dejavnosti za 
izobraževanje v stanovanjske površine. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Gre za uskladitev z novo parcelacijo, in sicer se del zemljišča 
parc. št. 1128/7 k.o. Ježica priključi k enoti PS-323. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 60240 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na zemljišče s parc. št. 187/21 k.o. 1730 - 
MOSTE (EUP JA-255), in sicer, da se v območju dopusti tudi 
objekte in dejavnosti 12630 Stavbe za izobraževanje in 
znanstvenoraziskovalno delo. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Z uveljavljanjem na znanju temelječe družbe postajajo raziskave, 
razvoj in izobražena delovna sila vedno pomembnejši, zato je 
strateško za gospodarski razvoj MOL-a pomemben tudi razvoj na 
področjih izobraževanja, znanosti in kulture. V EUP JA-255 se 
dopustne objekte in dejavnosti lahko razširi za dejavnosti, ki v 
procesu izobraževanja ne potrebujejo športnih in zunanjih 
površin. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 60250 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča 
parc. št. 154/1 k.o. Trnovsko predmestje iz CDk - območja 
centralnih dejavnosti za kulturo v CDo - območja centralnih 
dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje za potrebe vrtca. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Predlagani poseg je skladen s ciljem zagotavljanja zadostnih 
površin za izvajanje programa šol in vrtcev znotraj posamezne 
lokacije. Na področju predšolske vzgoje velja, da je treba na 
posameznega otroka v varstvu zagotoviti najmanj 25m2 
zemljišča. Vrtcu Trnovo normativno primanjkuje zunanjih površin 
za izvajanje dejavnosti, zato se zemljišče parc. št. 154/1 k.o. 
Trnovsko predmestje priključi k EUP TR-395 v kateri že deluje 
vrtec. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 60260 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na zemlišče s parc. št. 1549/13, k.o. Zelena 
jama in sicer, da se zemljišče priključi EUP JA- 50 s podrobno 
namensko rabo Cdo - Območja centralnih dejavnosti za vzgojo in 
primarno izobraževanje. Zemljišče je v uporabi Vrtca Jarše - 
Enota Rožle, Rožičeva 10. 
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Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Obravnavano zemljišče v naravi predstavlja del zunanjih zelenih 
površin vrtca, gospodarski dovoz do objekta, ekološki otok in 
parkirna mesta. EUP se popravi tako, da se obravnavano 
zemljišče priključi EUP JA-50. 

 

Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 60270 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP TR-446, in sicer na zemljišča s parc. 
št. 284/97 in 284/98, obe k.o. Trnovsko predmestje. Vlagatelji 
predlagajo spremembo namenske rabe v Cdo - območja 
centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje ali 
zapis v določila PIPP, da tu deluje vrtec. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Na območjih namenske rabe SSse - splošne eno in 
dvostanovanjske površine je skladno s splošnimi določili OPN 
MOL ID že dopustna umestitev vrtcev, ki se skladno s klasifikacijo 
objektov uvrščajo med 12630 Stavbe za izobraževanje in 
znanstvenoraziskovalno delo. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 60280 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 556/17, k. o. Slape, iz SScv v CDo. Območje je v 
upravljanju vrtca. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Obravnavano zemljišče je v uporabi in upravljanju vrtca Miškolin, 
zato se mu spremeni namenska raba iz SScv v CDo. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 60290 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 715/16, 715/49, 715/33, 715/34, 715/35, 715/36 in 
715/37, vse k. o. Slape, iz SSsv v CDo oziroma zapis v določila 
PIPP za EUP PO-899, da na območju deluje vrtec. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Dopolnitev PPIP za EUP PO-899 z določilom, da na območju 
deluje vrtec, ni potrebna. Skladno z določili OPN MOL ID je 
obstoječ vrtec Miškolin v EUP PO-899 dopusten, saj so skladno z 
odlokom o OPN MOL ID na območjih z namensko rabo SSsv 
dopustne stavbe za predšolsko vzgojo, poleg tega pa je v Prilogi 
1 odloka za EUP PO-899 določen PPIP, da je v območju treba 
zgraditi vrtec. Opredeljevanje stanja, katera dejavnost je v 
posamezni EUP prisotna oziroma v njej deluje, pa ni predmet 
OPN MOL ID. Predmet OPN MOL ID je določanje dopustnih 
posegov in pogojev za gradnjo in druge posege v prostor (v 
obravnavani EUP je to dopustnost vrtca). Sprememba namenske 
rabe obravnavanih zemljišč ni sprejemljiva, saj se podrobnejša 
namenska raba v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu 
priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev 
območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev 
naselij  (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2) v OPN 
določi in prikaže po načelu pretežnosti. V EUP PO-899 gre 
pretežno za splošne večstanovanjske površine (stanovanjska 
soseska s spremljajočimi dejavnostmi, ki dopolnjujejo osnovno 
namembnost območja - vrtec). 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 60300 
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Povzetek pobude Pobuda se nanaša na prestavitev obstoječe pešpoti na zemljišču 
s parc. št. 1720/24 in 1721/104 (del), obe k. o. Brdo, na zemljišče 
s parc. št. 1720/23 in 1721/103, obe k. o. Brdo, in sicer na zunanji 
rob sedanjega igrišča vrtca. 

Stališče do pobude Pobuda se ne nanaša na vsebine OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Navedena peš pot ni posebej vrisana v grafiki OPN, je del EUP 
RD-447, ne glede na to, na kateri lokaciji znotraj EUP je 
izvedena. Izvedbena dokumentacija ali sama izvedba poti ni 
predmet OPN. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 60310 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo določil zemljišča parc. št. 
397/27 k.o. Brinje I tako, da bo trasa PST izbrisana ter 
spremembo določil zemljišča parc. št. 399/15 k.o. Brinje I tako, da 
bo dopustna gradnja prizidka k objektu  šole v manjšem odmiku 
od veljavnega odmika novogradnje do PST. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Predlagani poseg je delno sprejemljiv, saj se s spremembo 
dopusti gradja prizidka k šoli z enakim odmikom, ki ga ima 
obstoječi objekt do EUP  BE-404. Izriše se gradbena meja na 
vzhodno fasado obstoječega objekta vzporedno s traso PST. Z 
izbrisom dela trase PST na zemljišču 397/27 k.o. Brinje je ZVKDS 
OE Ljubljana soglašal že v dopisu št. 35120-1344/2016-2 z dne 
20.2.2017. Glede na to, da spremembe v Registru kulturne 
dediščine še ni pripravil, ga je MOL OUP z dopisom št. 35020-
50/2020-1 9.9.2020 na to ponovno opozoril. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 60330 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na dopustnost izvajanja komasacij tudi na 
območjih drugih namenskih rab kot K1 in K2 na splošno in ne le v 
posameznih EUP znotraj stavbnih zemljiščih, kjer je to dopustno s 
podrobnimi prostorsko izvedbenimi pogoji. 

Stališče do pobude Pobuda se ne nanaša na vsebine OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Komasacije stavbnih zemljišč so dopuščene skladno z Zurep-2, ki 
določa, da občina izda komasacijsko soglasje, če je predvideno 
novo parcelno stanje v skladu s prostorskimi akti in drugimi 
predpisi, pri čemer postopek ni vezan na namensko rabo 
prostora. Predmet komasacije po ZKZ so prav tako lahko tudi 
nezazidana stavbna zemljišča. Izvajanje komasacij je torej 
dopustno že po zakonih, zato dopolnitev določil OPN MOL ID ni 
potrebna. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 60370 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo regulacijske linije na delu 
zemljišča parc. št. 1190/33 k.o. 1738 Dravlje. 
Vlagatelj predlaga ukinitev javne pešpoti na delu parc.št. 1190/33, 
k.o. Dravlje, ki se nahaja v območju OŠ Miška Kranjca. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Na delu parcele 1190/33, k.o. 1738 Dravlje med objektom 
osnovne šole in šolskim igriščem ni regulacijske linije. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 60380 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na ukinitev namenske rabe ZV - površine za 
vrtičkarstvo v EUP TR-367 med južno obvoznico in Cesto dveh 
cesarjev. 
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Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Območje vrtičkov je opredeljeno na podlagi strokovnih podlag, 
poleg tega območje meji na načrtovano stanovanjsko sosesko. 
Predlog se upošteva tako, da se s podrobnimi določili določi, da 
mora znašati odmik od AC, torej  EUP TR-533 najmanj 25,00 m. 

 

Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 60390 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo PPIP EUP RD-387 tako, da bo 
na zemljiščih s parc. št. 1290/4 in 1290/1, obe k. o. Vič, dovoljeno 
urejanje vrtičkov. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Do sprejetja OPPN je na zemljiščih s parc. št. 1290/4 in 1290/1, 
obe k. o. Vič, dovoljeno urejanje vrtičkov. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 60430 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča 
parc. št. 1266/1, k. o. Vižmarje, iz K1 – najboljša kmetijska 
zemljišča v ZS – površine za oddih rekreacijo in šport za potrebe 
širitve obstoječega nogometnega igrišča Vižmarje Brod v EUP 
ŠE-570. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Meja med EUP-jema ŠE-782 in ŠE-570 se premakne tako, da se 
del zemljišča parc. št. 1266/1, k. o. Vižmarje, v obsegu do 200 m2 
vzdolž vzhodne stranice obstoječega nogometnega igrišča 
priključi k EUP ŠE-570. S spremembo se omogoči povečanje 
igrišča do dimenzij, ki jih Nogometna zveza Slovenije zahteva za 
igranje višjih selekcij. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 60440 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča parc. 
št. 1866/1, k.o. Vič iz ZPp - parkovne površine v ZS - površine za 
oddih, rekreacijo in šport. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Predlagani poseg se upošteva tako, da se v  delu EUP VI-735, 
kjer so že sedaj tovrstne ureditve, dopusti tudi 24110 Športna 
igrišča. Območje je že opredeljeno kot javna površina. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 60470 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo podrobnejše namenske rabe 
za EUP TR-322. Vlagatelj pobude predlaga, da se namenska 
raba iz O (območje okoljske infrastrukture) spremeni v ZS 
(površine za oddih, rekreacijo in šport) za potrebe širitve golf 
igrišča. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Na podlagi uskladitve obstoječih in bodočih uporabnikov prostora 
se namenska raba spremeni v ZS, doda se PPIP, ki omogoča 
tudi začasno skladiščenje in manipulacijo z odpadki, opremo ter 
delovnim materialom in sredstvi za potrebe izvajanja javnih služb 
ravnanja z odpadki. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 60480 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo PPIP za EUP RŽ-218 in 
spremembo podrobne namenske rabe iz ZS v BC - športni centri, 



11 

kar bi omogočilo ureditev modernega skakalnega centra z 
garderobami, gostinskim delom, ureditvijo tribun in servisno 
skladiščnega objekta. Urediti je potrebno tudi dostop in parkirišča. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

V veljavnem prostorskem aktu so že dopustni: nadomestna 
gradnja, rekonstrukcija, odstranitev objektov, vzdrževalna dela ter 
dozidava klubskega doma in gradnja kleti. Skladno s pridobljenimi 
mnenji nosilcev urejanja prostora gradnje novih objektov niso 
sprejemljive. Sprememba namenske rabe iz ZS v BC - športni 
centri ni sprejemljiva, ker je v nasprotju z Odlokom o Krajinskem 
parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (UL RS 78/15). Parkiranje za 
območje se bo urejalo na vstopnih točkah v Krajinski park (za 
potrebe obiskovalcev in uporabnikov Mosteca v EUP RŽ-174). 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 60490 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembe določil EUP PS-274 tako, da 
bo v okviru obnove hipodroma dopustna: 
-Obnovo in razširitev obstoječe tekmovalne kasaške steze (po 
zunanji strani za 3m), izgradnjo notranje steze (ogrevalna in 
sodniška steza v širini 6m) in delno zaprtje steze s protihrupno 
ograjo. 
-Izgradnjo travnatih jahališč znotraj steze. 
-Ureditev izpustov znotraj steze. 
-Izgradnjo novega glavnega hipodromskega objekta (tribune za 
obiskovalce prireditev, pisarniški del, večnamenska učilnica, 
servisni, tehnični in skladiščni prostori, pri čemer so gostinski del, 
stavniški del, trgovinski del izvedeni kot funkcionalno ločene 
enote in jih je možno ločeno oddajati v najem ali prodati), ki je 
večnamenski in obratuje tudi izven časa prireditev. 
-Ureditev tribun z ureditvijo kotičkov za družinsko preživljanje 
prostega časa v naravi na konjeniški ali drugi prireditvi in otroško 
igrišče. 
-Izgradnjo parkirnih mest pred glavnim objektom. 
-Izgradnjo pomožnega servisnega objekta za upravljavca 
Hipodroma (na mestu sedanje sodniške hišice). 
-Razširitev obstoječih peščenih jahališč (70x100, 35x70, oboje 
izven kasaške steze). 
-Izgradnjo pokrite jahalnice na zahodnem delu območja skupaj z 
boksi (na lokaciji sedanjih hlevov). 
-Servisni inštalacijski jaški vzhodno ali severovzhodno od 
kasaške steze. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pobuda je delno že upoštevana. V območju so dopustni naslednji 
posegi, ki so v skladu z vodovarstveno uredbo: 24110 Športna 
igrišča: razen površin za avtomobilske in motoristične dirke, 
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in 
prosti čas: samo otroška in druga javna igrišča, jahališča s 
tribunami za gledalce s funkcionalnimi objekti, boksi in ograde za 
konje in pogojno dopustni objekti za namensko rabo ZS skladno z 
11. členom odloka OPN MOL ID, 12712 Stavbe za rejo živali: 
samo hlevi za konje in kobilarne, 12740 Druge stavbe, ki niso 
uvrščene drugje: samo konjušnice in jahalne dvorane, ureditev 
označene jahalne steze do Šterna in naprej do Tacna. Ostale 
želene spremembe pa niso skladne z varstvenimi kriteriji (VVO IIa 
- podobmočje s strogim varstvenim režimom). 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 60500 
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Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo določil EUP BE-393, del BE-
392 in BE-522 tako, da bo dopustna  ureditev parkirišč, servisnih 
objektov, gostinskega lokala, garderob, sanitarij, postavitev zip-
line preko Save. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pobuda za možnost gradnje parkirišč, gostinskega lokala, 
garderob, sanitarij in adrenalinskega parka je že vključena v OPN 
MOL ID, območje EUP BE-522 je namenjeno površinam za 
oddih, rekreacijo in šport, območje EUP BE-393 pa športnim 
centrom. Posegi v prostor so dopustni skladno z Uredbo o 
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika 
Ljubljanskega polja. Predlagani poseg v EUP BE-392 ni v skladu 
z varstvenimi kriteriji, saj se nahaja na območju najboljših 
kmetijskih zemljišč in hkrati na območju strogega 
vodovarstvenega režima VVO IIa (Uredba o vodovarstvenem 
območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja), ki ne 
dopušča tovrstnih sprememb in širitve stavbnih zemljišč oziroma 
gradnje objektov. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 60520 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe v EUP ŠE- 
467 iz ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport v BC – športni 
centri. Vlagatelj pobude želi v območju urediti tekmovalne steze 
za kajak in kanu ter prostore, potrebne za izvedbo tekem in 
treningov (tribune ter postavitev oziroma ureditev obstoječih 
prostorov, kjer so garderobe, klubski in gostinski prostori). 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Predlagani poseg sprememba namenske rabe ni potreben, saj 
namenska raba ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport 
omogoča tudi ureditev športnih igrišč (proga), tribun ter postavitev 
oziroma ureditev obstoječih prostorov, kjer so garderobe, klubski 
in gostinski prostori in je za pretežno odprte športne površine 
primernejša od namenske rabe BC - športni centri. Območje 
Kajak kanu centra Tacen se ureja z Odlokom o ureditvenem 
načrtu za območje urejanja ŠR6/4 – Brod (Uradni list SRS, št. 
26/89 in Uradni list RS, št. 78/10). Ureditveni načrt predvideva 
drugačno ureditev območja od želene, kar ovira načrtovane 
ureditve. Gre za pomemben športni center, zato je treba izdelati 
spremembo UN oziroma nov OPPN, v katerem bodo upoštevane 
potrebe centra. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 60540 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP MO-156 in sicer, da se omogoči 
ureditev tribun z garderobnimi in skladiščnimi prostori, 
razsvetljava na atletskem stadionu, ureditev tenis igrišč, 
parkiranja, povezave obstoječih objektov. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Obstoječa namenska raba zemljišč že omogoča predlagane 
ureditve tribun z garderobnimi in skladiščnimi prostori, 
razsvetljave na atletskem stadionu in ureditev tenis igrišč, 
parkiranja, povezave obstoječih objektov, vendar za izvedbo le 
teh OPN MOL ID za urejanje območja MO-156 določa izdelavo 
OPPN in sicer vse z namenom celostnega urejanja območja 
Športnega parka Kodeljevo. S tem se zagotovi racionalna raba 
prostora ter ustrezne prostorske ureditve, ki vključujejo celostne 
urbanistične, arhitekturne, krajinsko arhitekturne in infrastrukturne 
rešitve. Do uveljavitve OPPN pa so dopustne ureditve skladno s 
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95. členom Odloka o OPN MOL ID in ureditve iz Priloge 2, ki se 
dopolnijo z dopustnostjo ureditve objekta za razsvetljavo igrišč. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 60560 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 235 in 200/53, obe k. o. Štepanja vas, na podlagi katere 
bo na območju rugby igrišča dopustna ureditev osnovne 
infrastrukture za športne objekte: garderobe, skladiščni prostori, 
prostor za klub, morebiten gostinski lokal in tribune. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Ureditev predlagane infrastrukture za športne objekte je skladno z 
določili 11. člena odloka o OPN MOL ID na obravnavanih 
zemljiščih oziroma v EUP GO-224 že dopustna. Obravnavana 
zemljišča so del EUP GO-224, za katero je določena namenska 
raba površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS). Površina EUP je 
preko 43 000,00 m2. Skladno z določili 11. člena odloka o OPN 
MOL ID, ki določa pogoje na območju namenske rabe ZS, so v 
EUP s površino, manjšo od 25 000,00 m2, dopustni spremljajoči 
objekti, potrebni za funkcioniranje športnih igrišč (garderobe, 
shrambe rekvizitov, sanitarije, klubski prostor), do 200,00 m2 BTP 
objekta ali dela objekta. V kolikor je površina večja od 25 000,00 
m2, so dopustni tudi 12112 Gostilne, restavracije in točilnice (do 
250,00 m2 BTP objekta ali dela objekta) ter bifeji, točilnice in bari 
(do 70,00 m2 BTP objekta ali dela objekta). 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 60580 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 235 in 200/53, obe k. o. Štepanja vas, na podlagi katere 
bo na območju rugby igrišča dopustna ureditev osnovne 
infrastrukture za športne objekte: garderobe, skladiščni prostori, 
prostor za klub, morebiten gostinski lokal in tribune. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Ureditev predlagane infrastrukture za športne objekte je skladno z 
določili 11. člena odloka o OPN MOL ID na obravnavanih 
zemljiščih oziroma v EUP GO-224 že dopustna. Obravnavana 
zemljišča so del EUP GO-224, za katero je določena namenska 
raba površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS). Površina EUP je 
preko 43 000,00 m2. Skladno z določili 11. člena odloka o OPN 
MOL ID, ki določa pogoje na območju namenske rabe ZS, so v 
EUP s površino, manjšo od 25 000,00 m2, dopustni spremljajoči 
objekti, potrebni za funkcioniranje športnih igrišč (garderobe, 
shrambe rekvizitov, sanitarije, klubski prostor), do 200,00 m2 BTP 
objekta ali dela objekta. V kolikor je površina večja od 25 000,00 
m2, so dopustni tudi 12112 Gostilne, restavracije in točilnice (do 
250,00 m2 BTP objekta ali dela objekta) ter bifeji, 
točilnice in bari (do 70,00 m2 BTP objekta ali dela objekta). 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 60590 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe EUP MO -103 
in sicer tako, da bo dopustna gradnja športne dvorane za tenis in 
dodatnih teniških igrišč. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

V zazidalnem načrtu za območje soseske Fužine so bile 
načrtovane površine za šport in rekreacijo stanovalcev. 
Obravnavana lokacija pa je bila opredeljena kot rezervna 
površina za neznane dejavnosti. Ob upoštevanju velikosti 
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območja ter števila prebivalstva je za zagotovitev ustreznega 
bivalnega okolja znotraj območja soseske treba zagotoviti 
ustrezno razmestitev, količino in opremljenost javnih, odprtih, 
bivalnih, igralnih in rekreacijskih površin (zelenih površin in drugih 
javnih odprtih prostorov), zato je bila v strateškem delu OPN MOL 
obravnavana površina opredeljena kot parkovna površina 
oziroma kot rekreacijsko območje. Predmetna zelena površina 
ima opredeljeno namensko rabo ZS - površine za oddih, 
rekreacijo in šport, s čimer je izražena tudi njena ustrezna 
namembnost. Za potrebe nadaljnjega razvoja športnega centra 
se dopusti gradnja športne dvorane. Ureditve odprtih športnih 
igrišč pa so v EUP z namensko rabo ZS že dopustne. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 60600 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo določil EUP PS-272 tako, da 
bo dopustna ureditev obstoječega igrišča za nogomet, izgradnja 
dodatnega igrišča z naravno travo, parkirišče, tribune. celotno 
območje nogometnega in baseballskega igrišča naj se poveže v 
urejeno celoto kot športni park. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Namenska raba, ki je določena za območje EUP PS-272, že 
dopušča ureditev športnih igrišč. Usmeritve za OPPN so bile 
oblikovane na podlagi izdelanih strokovnih podlag. Območje se 
ureja z OPPN, kjer bodo podane natančnejše usmeritve za 
posege v prostor. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 60610 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe in ureditev 
kolesarske poti ob Ljubljanici na zemljiščih s parc. št. 1706/1 in 
643/4, k.o. Karlovško predmestje. Predlagajo spremembo 
namenske rabe zemljišč vzdolž reke Ljubljanice, ki omogoča 
izgradnjo oziroma ureditev kolesarske poti ob Ljubljanici, po 
celotni dolžini reke na območju MOL. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Ne glede na namensko rabo prostora, ki je za območje določena, 
odlok OPN MOL ID dopušča ureditev kolesarskih stez, 
kolesarskih poti, pešpoti itd. (12.člen, 1. odstavek, točka 6), razen 
v primeru ko to ni dovoljeno. 

 
Vlagatelj pobude JSS MOL 

Zapored. štev. pobude 60620 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo določil EUP BE-587 in BE-588 
tako, da bo možna gradnja tako javnih najemnih kot oskrbovanih 
stanovanj v deležu lastništva MOL. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Na območju nepozidanih površin v bližini Rehabilitacijskega 
središča Soča je predvideno umeščanje zdravstvenih dejavnosti 
velikega obsega za potrebe novih klinik in inštitutov, zato se 
namenska raba v celoti ohranja kot kompleks ter se ne deli in ne 
spreminja. Gradnja oskrbovanih stanovanj je dopuščena v 
neposredni bližini, v sosednji EUP BE-387. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 60630 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na območje MS-211. Vlagatelj predlaga 
uskladitev določil OPN MOL ID skladno z rešitvami javnega 
natečaja za mestni kino. 
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Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Za ureditev trga in podzemnega dela je izveden natečaj 
»Minipleks mestnega kina«. Zmagovalna rešitev načrtuje v 
območju EUP MS-211 nad terenom ureditev trga in izvedbo 
transparentnega paviljona s spremljajočim programom (vhodno 
komukacijsko jedro, gostinski program) v podzemnem delu EUP 
MS-211 in MS-160 pa preureditev površin v prostore mestnega 
kina. Za omogočanje izvedbe natečajne rešitve je treba delno 
korigirati podrobna določila OPN in prilagoditi RL podzemnega 
dela. 

 
Vlagatelj pobude JSS MOL 

Zapored. štev. pobude 60640 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 1238/2 in 1249/2, vse k. o. 1738 Dravlje, iz POg – površine za 
mirujoči promet v območje večstanovanjske gradnje. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Sprememba namenske rabe prostora je sprejemljiva. Območje se 
nameni gradnji večstanovanjske stavbe za potrebe neprofitnih 
najemnih stanovanj. Za okoliške stanovalce je treba zagotoviti 
parkirna mesta. 

 

Vlagatelj pobude JSS MOL 

Zapored. štev. pobude 60650 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP PL-130 in sicer, da se dopusti gradnja 
zavetišča za brezdomce in javnih najemnih stanovanj, oz. bivalnih 
enot. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Na območju pobude se nahaja zavetišče za brezdomce, ki nujno 
potrebuje trajnejše ureditve za potrebe zavetišča. Predlagana 
ureditev bivalnih enot namenjenih začasnemu reševanju 
stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb je sprejemljiva. Z 
možnostjo bivanja v bivalnih enotah se zmanjšuje brezdomstvo in 
blaži najhujše socialne stiske. Širše območje je dolgoročno sicer 
predvideno za gradnjo upravnega središča, vendar je cilj razvoja 
vzpostavitev komercialnega, poslovnega in socialnega središča z 
značilno mešano rabo površin, med katere lahko štejemo tudi 
stanovanja. Skladno z narejeno prostorsko preveritvijo in 
usmeritvami ZVKD se korigirajo pogoji za gradnjo objektov v PL-
130. 

 
Vlagatelj pobude JSS MOL 

Zapored. štev. pobude 60670 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na preveritev možnosti večstanovanjske 
gradnje za oddajo v neprofitni najem na zemljiščih s parc. št. 
410/6, 410/9, 410/10, 410/6, 416/16, 416/40 in 416/42, vse k. o. 
Štepanja vas, v EUP GO-227. Zemljišče je v lasti MOL in je 
trenutno v uporabi kot parkirišče za sosednje večstanovanjske 
stavbe. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Z gradnjo nove večstanovanjske stavbe na obravnavanih 
zemljiščih bi bile obstoječim večstanovanjskim stavbam v EUP 
GO-227 odvzete parkirne površine, kar ni sprejemljivo. 
Nadomestnih parkirnih površin v isti EUP brez poseganja v 
obstoječe zelene površine in s tem zmanjševanja obsega zelenih 
površin ni možno zagotoviti. Zagotovitev ustreznega števila 
parkirnih mest in količine zelenih površin ter zagotovitev ustrezne 
osončenosti skladno z določili odloka o OPN MOL ID bi bila 



16 

zaradi obstoječih razmer v EUP GO-227 problematična tudi za 
predlagano novo večstanovanjsko stavbo. 

 
Vlagatelj pobude JSS MOL 

Zapored. štev. pobude 60680 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 1238/2 in 1249/2, vse k. o. 1738 Dravlje, iz CDo – območja 
centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje v 
območje večstanovanjske gradnje z manjšo enoto vrtca. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pobuda je delno sprejemljiva na način, da se omogoči tudi 
gradnja večstanovanjske stavbe za potrebe neprofitnih najemnih 
stanovanj. 

 
Vlagatelj pobude JSS MOL 

Zapored. štev. pobude 60690 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP MO-69 in sicer predlagajo 
spremembo dopustne višine do P+4. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Za sosesko je značilna programska opremljenost in 
diferenciranost, soseska zato deluje kot mesto v mestu. 
Predlagana dopustnost višje gradnje za dve etaži pomeni 
bogatenje stanovanjske soseske z novimi mestotvornimi 
vsebinami in omogoča prožnost za zadovoljevanje prihodnjih 
potreb, ne da bi pri tem bistveno spremenila okolje. 

 
Vlagatelj pobude JSS MOL 

Zapored. štev. pobude 60700 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na možnosti umestitve neprofitnih najemnih 
stanovanj na območje ob šoli Montessori. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pobuda za umeščanje neprofitnih najemnih stanovanj na 
območje DR-396, ki je po namenski rabi CDo – območja 
centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje in kjer 
je glede na veljavni OPN MOL ID treba zgraditi otroški vrtec in 
osnovno šolo je le delno sprejemljiva. Na območju Podutika je še 
veliko nepozidanih stavbnih zemljišč, ki so predvidena za 
večstanovanjsko in eno do dvostanovanjsko gradnjo. Ob 
predpostavki, da se vsa ta območja pozidajo, bi na tem območju 
potrebovali nov vrtec in novo osnovno šolo. Območje je bilo 
opredeljeno tudi na podlagi strokovne podlage Preveritve in 
predlogov sprememb omrežij družbene infrastrukture, LUZ, 2013. 
Pobuda je delno sprejemljiva na način, da se v EUP DR-396 
ohranja raba CDo – območja centralnih dejavnosti za vzgojo in 
primarno izobraževanje, za gradnjo neprofitnih stanovanj pa se 
deloma nameni območje EUP DR 483. 
Na delu območja DR-483 se ohranja raba CDd - območje 
centralnih dejavnosti brez stanovanj, na zahodnem delu pa se 
spremeni raba v CU - osrednja območja centralnih dejavnosti in 
doda PPIP, da v primeru gradnje neprofitnih stanovanj ni treba 
zagotavljati javnega dela. Predpiše se obveznost izdelave OPPN. 

 
Vlagatelj pobude JSS MOL 

Zapored. štev. pobude 60710 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo regulacijske linije na območju 
EUP PO-218 tako, da se uskladi s stanjem v naravi. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

RL javne ceste se uskladi z izvedenim stanjem. 
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Vlagatelj pobude JSS MOL 

Zapored. štev. pobude 60720 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo regulacijske linije na območju 
EUP PO-718 tako, da se uskladi s projektom in stanjem v naravi. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

RL javne ceste se uskladi z izvedenim stanjem. 

 
Vlagatelj pobude JSS MOL 

Zapored. štev. pobude 60730 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo določil EUP BE-550, BE-344, 
BE-549, BE-391, PS-423 in BE-395 tako, da se v skladu z 
izdelano strokovno podlago legalizacira kakovostne dozidave in 
nove dozidave. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pobuda je sprejemljiva, gre za spremembo izrisa in spremembo 
določil EUP BE-549, BE-344, BE-390 in BE-550, ki bo omogočila 
poenotenje določil za gradnjo nadstreškov in prizidav znotraj 
posameznih območij. Sprememba izrisa parkirnih površin v EUP 
BE-391 se ne upošteva, saj predlagani poseg ni v skladu z 
varstvenimi kriteriji, sajse nahaja na območju strogega 
vodovarstvenega režima VVO IIa (Uredba o vodovarstvenem 
območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja), ki ne 
dopušča povečanja površin za mirujoči promet. 

 
Vlagatelj pobude JSS MOL 

Zapored. štev. pobude 60740 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na delu 
zemljišča s parcelno št. 2160/53 k.o. Vič. In sicer iz Splošnih 
večstanovanjskih površin (SSsv) v Površine za oddih, rekreacijo 
in šport za zemljišče (ZS). Zemljišče leži v dveh EUP z različno 
namensko rabo. Na delu zemljišča, ki leži v EUP VI-361 bo 
urejeno javno športno igrišče. 
Ta del zemljišča bo odparceliran in prenesen v last MOL. 
Pobudnik predlaga, da se na njem opredeli temu primerna 
namenska raba. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Predlagano ureditev je možno izvesti že z upoštevanjem 
veljavnega OPN MOL ID. V SSsv so že sedaj dopustne: 12650 
Stavbe za šport, 24110 Športna igrišča: samo igrišča za športe 
na prostem, 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, 
rekreacijo in prosti čas: samo otroška in druga javna igrišča, javni 
vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in 
druge urejene zelene površine. 

 
Vlagatelj pobude JSS MOL 

Zapored. štev. pobude 60750 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na uskladitev regulacijske linije ceste Jesihov 
štradon v EUP RN-408 s projektom rekonstrukcije ceste. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Regulacijske linije, ki določajo južni del Jesihovega štradona, se 
uskladi s projektom rekonstrukcije ceste. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 60760 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 1707/1 in 1708/2, obe k. o. Dobrunje, v EUP SO-1814 iz 
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zemljišč zelenih površin (ZK) v stavbna zemljišča (CDj) za 
gradnjo gasilske postaje s pripadajočo infrastrukturo (vadbišča, 
parkirišča, požarni bazeni ipd.) in otroškega igrišča. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Na območju OPPN št. 406 se ukine urejanje z OPPN ter 
spremeni namenska raba prostora iz ZK v CDj (del) za namen 
izgradnje gasilskega doma in ZPp (del) za namen izgradnje 
javnega otroškega igrišča. Za območje se izdela hidrološko-
hidravlična študija.  
Za gradnjo nove gasilske postaje PGD Sostro je bilo v tretjih 
spremembah in dopolnitvah (s.d.) OPN MOL ID namenjeno 
zemljišče ob Sostrski cesti v EUP SO-2956 na podlagi preveritev 
več predlaganih lokacij. Območje se je izkazalo najustreznejše in 
dokončno usklajeno, tudi s četrtno skupnostjo. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 60780 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe prostora v 
EUP SO-2956, in sicer predlaga ukinitev namenske rabe CDj, ki 
je določena za namen gasilske postaje s pripadajočo 
infrastrukturo in vadbišči. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Obravnavano območje je ob Sostrski cesti v EUP SO-2956 je bilo 
v postopku tretjih sprememb in dopolnitev (s.d.) OPN MOL ID 
določeno za gradnjo nove gasilske postaje PGD Sostro na 
podlagi preveritev več predlaganih lokacij. Območje se je izkazalo 
najustreznejše in dokončno usklajeno, tudi s četrtno skupnostjo. 
Na območju EUP SO-2956 se ohranja namenska raba prostora iz 
veljavnega plana.    
Na območju OPPN št. 406 se ukine urejanje z OPPN ter 
spremeni namenska raba prostora iz ZK v CDj (del) za namen 
izgradnje gasilskega doma in ZPp (del) za namen izgradnje 
javnega otroškega igrišča. Za območje se izdela hidrološko-
hidravlična študija. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 60790 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 1531, 1214/18, 1214/17, 1219/1 in 1219/2, vse k. o. 
Slape, tako da bo dopustna gradnja nove prostovoljne gasilske 
postaje PGD Slape Polje s pripadajočo infrastrukturo (parkirišča, 
požarni bazeni itn.), vadbišči in nepozidanimi območji okoli njih, ki 
jih je smotrno uporabiti za namene varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami (namestitev sil, ki pridejo na pomoč, zasilna 
namestitev evakuiranih prebivalcev itn.). Pobuda se nanaša tudi 
na spremembo namenske rabe zemljišč s parc. št.1420/5, k. o. 
Slape, za širitev gasilske postaje. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Vsebina pobude je delno že vključena v OPN MOL ID, saj je na 
zemljiščih s parc. št. 1214/18, 1218 in 1219/2, vse k. o. Slape, v 
EUP PO- 853 dopustna ureditev območja v velikosti 2000 m2 za 
potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Slape za gradnjo 
objektov po določilih za namensko rabo CDj s tipom stavbe C ter 
gradnja gospodarske infrastrukture. Pobuda v delu, ki se nanaša 
na spremembo namenske rabe na zemljišču s parc. št.1420/5, k. 
o. Slape, za širitev gasilske postaje ni sprejemljiva. Za potrebe 
Prostovoljnega gasilskega društva Slape so že opredeljena prej 
omenjena zemljišča v EUP PO-853. 
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Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 60800 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na dopolnitev 25. člena, 2.odstavek, druga in 
tretja alineja tako, da se besedilo ustrezno uskladi s predpisom 
na katerega se določilo nanaša t.j. smernica SZPV 204. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Redakcijski popravek zaradi uskladitve s predpisi na katere se 
določbe nanašajo, t. j. Smernica SZPV 204. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 60820 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na peti odstavek 76. člena. Vlagatelj predlaga, 
da se peti odstavek nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Na 
priobalnem zemljišču morata biti omogočena dostop in 
vzdrževanje vodotoka, vključno z zagotovitvijo pogojev za 
gasilske in druge intervencije, za reševanje iz vode ter za 
postavitev lovilnih pregrad za prestrezanje in odstranjevanje 
nevarnih snovi s smiselnim upoštevanjem predpisov, ki določajo 
površine za gasilce ob stavbah.«. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pobuda se delno upošteva, besedilo tretjega odstavka 83. člena 
odloka se dopolne tako, da se glasi: “Na priobalnem zemljišču 
morata biti omogočena dostop in vzdrževanje vodotoka, vključno 
z zagotovitvijo pogojev za gasilske in druge intervencije, za 
reševanje iz vode ter za postavitev lovilnih pregrad za 
prestrezanje in odstranjevanje nevarnih snovi skladno s predpisi, 
standardi in smernicami, ki določajo površine za gasilce ob 
zgradbah.” 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 60840 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo določil EUP ČR-594, ČR-581, 
JA-355, JA-357, ČR-504 in ČR-493 tako, da se besedilo “SIST 
DIN 14090” zamenja z besedilom “smernica SZVP 206”. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pobuda se upošteva, besedilo "SIST DIN 14090" se zamenja z 
besedilom: "smernica SZVP206: Površine za gasilce ob stavbah  
in Slovenske tehnične smernice za požarno varnost TSG-1-
001:2019". 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 60850 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na 87. člen odloka, ki določa pogoje glede 
gradenj zaklonišč. Vlagatelj predlaga, da se prvi odstavek dopolni 
z besedilom, ki se glasi: »Skupni ali javni prostori, ki so pod 
ravnjo terena, služijo kot zaklonilnik za zaščito prebivalcev pred 
vojnimi nevarnostmi, zato se ploščo nad prvo etažo pod terenom 
ojača v skladu s predpisi, ki urejajo graditev in vzdrževanje 
zaklonišč.«. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pobuda se upošteva, besedilo prvega odstavka 87. člena odloka 
se dopolne tako, da se glasi: "V vseh objektih je treba stropno 
konstrukcijo nad kletjo graditi tako, da zadrži rušenje objektov 
nanjo. Skupni ali javni prostori, ki so pod ravnjo terena, služijo kot 
zaklonilnik za zaščito prebivalcev pred vojnimi nevarnostmi, zato 
se ploščo nad prvo etažo pod terenom ojača skladno s predpisi, 
ki urejajo graditev in vzdrževanje zaklonišč." 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 
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Zapored. štev. pobude 60860 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na tretji odstavek 83. člena odloka. Vlagatelj 
predlaga, da se besedilo tretjega odstavka dopolni z novim 
stavkom, ki se glasi: »Odmiki in požarne ločitve morajo biti v 
skladu s predpisi, standardi in smernicami, ki določajo 
požarnovarnostne odmike med stavbami.« 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pobuda se delno upošteva, besedilo tretjega odstavka 83. člena 
odloka se dopolne tako, da se glasi: “Dostopne in dovozne poti 
ter postavitvene in delovne površine za gasilska vozila morajo biti 
urejene v skladu s predpisi, standardi in smernicami, ki določajo 
površine za gasilce ob zgradbah.” 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 60870 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na 43. člen Odloka. Predlaga spremembo 2. 
odstavka tako, da se točneje opredeli predpise za dostop 
gasilskih vozil. 

Stališče do pobude Pobuda podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

OPN je krovni prostorski dokument občine. V njem ne navajamo 
podrobne izvedbene regulative za vsako področje posebej. Na 
območju MOL že veljajo vsi predpisi s področja varstva pred 
požarom. 

 
Vlagatelj pobude JP Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. 

Zapored. štev. pobude 60930 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša EUP VI-380 in možnost gradnje začasnih 
pomožnih objektov za potrebe JP LPT in določitev območja za 
razvoj JP LPT na predmetni lokaciji. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pobuda se upošteva tako, da se del VI-380 opredeli kot novo 
EUP (VI-746) z novo podrobno namensko rabo (IG) in PPIP: 
"Območje je namenjeno izvajanju dejavnosti javnih služb Mestne 
občine Ljubljana. Dopustna je tudi gradnja objektov 21122 
samostojna parkirišča, 24203 objekti za zbiranje ali obdelavo 
odpadkov brez odlagališč nevarnih odpadkov in 2412 Drugi 
objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, kot na primer: poligon 
varne vožnje in izvajanje dejavnosti kina na prostem. Z razvojem 
dejavnosti vezane na poligon varne vožnje, bo treba na tem 
območju izvesti meritve hrupa in skladno z zaključki meritev po 
potrebi izvesti ustrezne omilitvene ukrepe." 

 
Vlagatelj pobude JP Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. 

Zapored. štev. pobude 60940 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na dovoz do načrtovanega Centra varne 
vožnje v Nadgorici in na predlog preučitve možnosti dovoza do 
Centra varne vožnje z navezavo na Zasavsko cesto. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

V OPN je že določen cestni koridor navezave območja ČR-711 
na Štajersko cesto. Za predlagano novo navezavo ni izdelanih 
strokovnih podlag, zato je ni mogoče vnesti v grafični del OPN. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 60950 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na območje TA-59 oziroma na OPPN 130: 
Metelkova mesto, kjer je je predvidena gradnja prizidka hostla 
Celica in parkirne hiše v neposredni bližini tudi izobraževalnega 
centra ZDL. Vlagatelj predlaga, da se ukine obveznost urejanja z 
OPPN. 
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Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Namen urejanja prostora je doseganje trajnostnega prostorskega 
razvoja s celovito obravnavo, usklajevanjem in upravljanjem 
njegovih družbenih, okoljskih in ekonomskih vidikov. Dolgoročno 
je območje Metelkove še vedno predvideno za celovito prenovo v 
smislu zgoščevanja kot temeljnega merila in usmeritev za 
urbanistično urejanje prostora Mestne občine Ljubljana. Za 
območje Hostla Celica in Zdravstvenega doma Ljubljana je 
načrtovana izvedba natečaja, s katerim se bo celovito 
obravnavalo območje, zato se za zahodni del ob Metelkovi ulici 
urejanje z OPPN umakne. Del usmeritev za izvedbo natečaja je 
podan v podrobnih določilih, ureditve bodo morale biti skladne z 
usmeritvami za varstvo kulturne dediščine. 

 
Vlagatelj pobude JP Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. 

Zapored. štev. pobude 60960 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo podrobne namenske rabe 
zemljišča parc. št. 238/3, k.o. Poljansko predmestje v EUP SL-
122 iz Cdi-Območja centralnih dejavnosti za izobraževanje v CU-
Osrednja območja centralnih dejavnosti. Vlagatelj predlaga, da se 
dopusti tudi poslovna, hotelska in stanovanjsko dejavnost. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Objekti v EUP so v celoti funkcionalno ločeni in lahko tvorijo vsak 
zase zaključeno celoto. Območje Pravne fakultete ostane z 
namensko rabo CDi - območja centralnih dejavnosti za 
izobraževanje, objektom na zahodni strani pa se opredeli 
namensko rabo CU - Ostrednja območja centralnih dejavnosti ter 
prepove gradnjo stanovanj. S tem bi bile v objektih dopustne tudi 
druge dejavnosti, ki sicer ne dopolnjujejo dejavnosti 
izobraževanja. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 60980 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na 38. člen Odloka. Predlaga, da se doda 
določilo, da se z mobilnostim načrtom lahko prikažejo tudi 
odstopanja od parkirnih normativov za parkirna mesta za kolesa. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Z mobilnostnim načrtom se obravnava vse vrste prometa, 
vključno s kolesarskim prometom. V okviru tega se določi 
potrebna parkirna mesta za motorna vozila, kolesa in enosledna 
vozila. Dopolnitev odloka ni potrebna. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 60990 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na uporabo energentov za ogrevanje v 
stavbah. V primeru samozadostnih oziroma skoraj nič energijskih 
objektov pobudnik predlaga, da je dovoljena uporaba alternativnih 
virov energije, v kolikor so ti opredeljeni v strokovnem elaboratu, 
kot prilogi projektne dokumentacije in  so potrjeni iz strani 
Energetike Ljubljana. Ob tem bi bilo potrebno prilagoditi tudi 
Odlok o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju 
MOL. Ob obravnavi pobude se organizira sestanek z Energetiko 
Ljubljana na to temo. 

Stališče do pobude Pobuda se ne nanaša na vsebine OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Uporabo energentov za ogrevanje v stavbah obravnava Odlok o 
prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju MOL, ki 
velja za: 
(1) stavbe, za katere je v skladu s predpisom, ki ureja učinkovito 
rabo energije v stavbah, letna potrebna toplota za ogrevanje 
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stavbe Q(NH), izračunana po standardu SIST EN ISO 13790, 
večja od 7.000 kWh,  
(2)proizvodnjo toplote v proizvodnih procesih končnih 
uporabnikov energije, ki letno presega 50.000 kWh, 
(3) stavbe, za katere je v skladu s predpisom, ki ureja učinkovito 
rabo energije v stavbah, in predpisom, ki ureja metodologijo 
izdelave in izdajo energetskih izkaznic stavb, letna potrebna 
toplota za ogrevanje stavbe na enoto kondicionirane površine 
stavbe Q(NH)/Ak večja od 25 kWh/m2a in stavbe, v katerih se 
več kot 1.500 kWh toplote pridobi iz biomase v kurilni napravi, ki 
ne izpolnjuje glede emisije snovi v zrak pogoje za nove kurilne 
naprave v skladu s predpisom, ki ureja o emisijo snovi v zrak iz 
malih in srednjih kurilnih naprav. 
Za vse ostale stavbe velja, da lahko uporabljajo obnovljive vire 
energije, za kar JP Energetika Ljubljana izda soglasje v postopku 
pridobivanja gradbenega dovoljenja. 
Morebitne potrebe po spremembi predmetnega odloka je treba 
posredovati pristojnemu organu za ta Odlok, to je MOL OGDP.  
Skladno s pobudo 53650 (JP VOKA Snaga) glede obveznosti 
priključevanja na kanalizacijsko omrežje in načrtovano prenovo 
46. člena odloka glede obveznosti priključevanja so možne 
določene spremembe v dikciji obveznosti uporabe energentov za 
ogrevanje, ki pa bodo na področju oskrbe z energenti za 
ogrevanje zgolj pojasnjevalne narave. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61010 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na uskladitev poplavnega območja v 
poplavnih kartah z dejanskim stanjem na terenu, in sicer za 
območje kopališča Vevče. 

Stališče do pobude Pobuda se ne nanaša na vsebine OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Stanje poplavne ogroženosti v OPN MOL ID je prikazano v sloju 
stanja prostora za področje varstva pred poplavami in je 
neposredno povzeto po veljavnih in s strani Direkcije RS za vode 
potrjenih strokovnih podlagah – hidravlično hidroloških študijah in 
kartah razredov poplavne in erozijske nevarnosti. 
Območje Kopališča Vevče se nahaja na platoju, dvignjenem nad 
okoliški teren in nivo Ljubljanice. Ker je predvidena obnova 
kopališča, je treba za predmetno zemljišča oz. projekt naročiti 
hidravlično-hidrološko analizo, s katero se ob upoštevanju 
natančnejših podatkov ugotovi dejansko stanje poplavne 
ogroženosti na lokaciji ter na projekt pridobiti mnenje Direkcije RS 
za vode v fazi izdelave projektne dokumentacije. V kolikor bodo 
rezultati omenjene analize drugačni od sedanjih podatkov v 
kartah poplavne ogroženosti, bo MOL nove podatke vnesel v sloj 
stanja prostora za področje varstva pred poplavami. 

 

Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61020 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča 
361/3 k.o. Trnovsko predmestje iz SSse - splošne eno in 
dvostanovanjske površine in ZS - površine za oddih, rekreacijo in 
šport  v  območje centralnih dejavnosti (CU, CD). 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Predlog za spremembo namenske rabe v delu EUP TR-400 v 
območju DPN za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega 
dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni 
list RS, št. 72/13 in 3/17) ni sprejemljiv. Predlog se upošteva tako, 
da se dopolni dopustne dejavnosti, tako da se omogoči želene 
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programe v načrtovanem objektu. Glede na predlagano zasnovo 
se v EUP TR-400 in TR-520 za konkretni objekt dopolnijo tudi 
PPIP. 

 

Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61030 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 1567/148 (del), 1565/3 (del), 1567/4 (del), vse k. o. Trnovsko 
predmestje, iz območja površin za ceste v območje centralnih 
dejavnosti ter s tem povečanje območja EUP BČ-364. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pobuda se upošteva tako, da se spremeni mejo EUP BČ-364 z 
upoštevanjem območja natečaja Center Barje. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61040 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na ureditev mosta oz. podhoda čez železnico 
v osi Kurilniška ulica - Ruska ulica. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Izvedbo podhodov in nadhodov za pešce že dopušča 12. člen 
odloka. V 12. členu se pod točko 3. doda še kolesarje, tako da se 
le-ta glasi: »podhodi in nadhodi za pešce in kolesarje«. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61050 

Povzetek pobude Vlagatelj predlaga izgradnjo podvoza pod železnico v osi 
Parmove in Vošnjakove ulice. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Ob Parmovi ulici so predvidene dodatne zgostitve pozidave, 
dodaten podvoz bi območje povezal z mestnim središčem, 
razbremenil Dunajsko cesto ter omogočil hitro in krajšo pot za 
pešce in kolesarje. Izvedbo podhodov in nadhodov za pešce že 
dopušča 12. člen odloka OPN MOL ID. V PPIP za območje PC-
18 in ŠI-501 se doda, da so dopustni tudi podvozi in nadvozi za 
motorna vozila, pešce in kolesarje, v grafični del se vrišejo osi 
predvidenih povezav. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61060 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na ureditev kolesarskega in peš mostu preko 
Karlovške ulice, ki bi povezoval Gornji trg z Zvonarsko ulico. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Izvedbo podhodov in nadhodov za pešce že dopušča 12. člen 
odloka. V 12. členu se pod točko 3. doda še kolesarje, tako da se 
le-ta glasi: »podhodi in nadhodi za pešce in kolesarje«. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61070 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na ureditev kolesarskega in peš mostu preko 
železnice v osi Maistrova-Črtomirova. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

OPN MOL ID v 12. členu praviloma na celotnem območju Mestne 
občine Ljubljana dopušča podhode in nadhode za pešce in 
kolesarje. Na območju PCL velja Odlok o zazidalnem načrtu za 
območje Potniškega centra Ljubljana (Uradni list RS, št. 107/06, 
83/08, 43/09, 78/10, 109/11 in 42/18), ki tudi obravnava prehode 
preko območja železniške postaje. Po izvedbi PCL se bo za 
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potrebe kolesarjev uporabilo obstoječi podhod pod železnico ter 
prehodi, ki so določeni z ZN PCL. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61080 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na 32. člen Odloka. Pobuda podaja predlog 
dopolnitve člena tako, da se varuje vsa odrasla drevesa v mestu 
na način, da se predpiše obveznost pridobivanja dovoljenja za 
sečnjo odraslih dreves na javnih, pa tudi na zasebnih zemljiščih, 
ki ga izdaja ustrezna služba MOL, in obvezno nadomestno 
saditev. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pobuda je sprejemljiva, ker nadaljuje dobro prakso ravnanja z 
drevjem v MOL. 16. odstavek 32. člena se dopolni z določilom o 
nadomeščanju posekanih dreves. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61090 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na 39. člen Odloka. Predlaga, da se ne dovoli 
izvedbe  parkirnih mest med objekt z javnim programom in cesto 
v parkirnih conah 1 in 2. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Zaradi problematike parkiranja v parterju novogradenj, ki 
zasedejo prostor, ki bi moral biti namenjen pešcem se ustrezno 
popravi določila odloka. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61110 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na 38. člen Odloka. Predlaga znižanje 
normativa najmanjšega števila PM za nekatere stanovanjske in 
športne objekte, pri čemer je investitorju dopuščeno po potrebi 
izvesti tudi več PM od normativa. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Če hočemo izboljšati razmerje med uporabo motornih vozil in 
trajnostnimi oblikami mobilnosti, moramo omejevati parkiranje na 
cilju (mestno središče), ne pa na izvoru (stanovanjske soseske). 
Število parkirišč v stanovanjskih soseskah je premajhno in z 
zmanjševanjem normativov bomo samo še povečali število 
nedovoljenih parkiranj na peš in zelenih površinah. Odlok OPN 
MOL ID sicer za stanovanja že določa, da se število parkirnih 
mest zmanjša, če je območje dobro dostopno (prva in druga 
parkirna cona), za objekte za šport, muzeje, kulturo ipd. pa 
omogoča določitev števila parkirnih mest na podlagi 
mobilnostnega načrta. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61120 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na določila 95. člena odloka in sicer, da se 
zbriše 13. alineja, ki se glasi »- parkirne površine, razen v 
parkirnih conah 1 in 2, pri čemer ozelenitev z zasaditvijo dreves ni 
obvezna«, razen začasnih parkirišč, ki jih upravlja JPLPT in 
začasna parkirišča v parkirni coni 3. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Skladno z ugotovitvami iz SP za parkirišča za tovorna vozila se 
ureditev parkirnih površin do uveljavitve OPPN ne dopušča več, 
saj ne gre izključno za problematiko tovornih vozil. Degradacija 
prostora in uničenje zemljine se med drugim zgodi že z 
nasipavanjem terena, ki se izvaja ne glede na kasnejši namen 
uporabe ali upravljavca parkirne površine ali lastnika zemljišč. 
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Določila veljajo na splošno, torej za vse, kar pomeni, da za JP 
LPT ne morejo veljati drugačna pravila. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61130 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na 38. člen Odloka. Predlaga, da se v 
parkirnih normativih za kolesa doda določilo, ki zahteva, da je 
80% vseh zahtevanih PM za kolesa v pritličju stavbe. 

Stališče do pobude Pobuda podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Investitorji že sedaj lahko uredijo parkirišča za kolesa v katerem 
koli delu stavbe, tudi v pritličju. Cilj je, da se optimizira število 
parkirnih mest za kolesa v pritličju stavb oziroma čim bližje vhodu 
v objekt. Omeji se parkiranje avtomobilov v pritličjih stavb v 
parkirnih conah 1 in 2. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61140 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na oglaševanje in sicer na zmanjšanje števila 
objektov za oglaševanje, ki predstavljajo degradacijo v prostoru. 
Predlagajo spremembo izrisa karte 3.2 tako, da se na njej 
odstrani vse lokacije za oglaševanje v 100 m pasu v križiščih in v 
varovalnem pasu ceste skladno s Pravilnikom za projektiranje 
cest, ter da se dodatno prepove oglaševanje na gradbiščnih 
ograjah. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Tematika oglaševanja je bila podrobneje obravnavana v 
strokovnih podlagah 'Preveritev določil za področje oglaševanja v 
MOL glede na izvajanje ukrepov po novi prostorski zakonodaji in 
predlog sprememb' (LUZ d.d., 2018). Skladno s predlogom iz 
strokovnih podlag in uskladitvijo oddelkov MOL so bila zmanjšana 
tudi nekatera območja vseh vrst objektov za oglaševanje ter 
korigirane nekatere točkovne lokacije na karti 3.2. Oglaševanje 
na gradbiščnih ograjah skladno z določili OPN MOL ID ni 
dopustno. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61150 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na pretirano ograjevanje objektov oziroma 
naselij, kar ima splošno negativne posledice za izgled mesta in 
preprečuje prehodnost in javni dostop, zmanjšuje vidljivost, 
poveča občutek neenakosti in nevarnosti. Predlagajo, da se v 
OPN zagotovi enotna pravila glede na tip naselja in objekta. 

Stališče do pobude Pobuda podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Skupni deli objekta v etažni lastnini in njegovo pripadajoče 
zemljišče so v zasebni lasti. Na mejo svojih parcel lahko lastniki 
postavijo medsosedske ograje (skladno z določili OPN MOL) in s 
tem svoje območje zaprejo, seveda ob upoštevanju zagotavljanja 
dostopa za intervencijska vozila. Pravne podlage za prepoved 
medsosedskih ograj za večstanovanjske objekte ni, možnost 
reguliranja zapiranja oziroma odpiranja javnega prostora pa se 
ponuja z načrtovanjem z OPPN, ki lahko prehodnost območja 
doseže z opredelitvijo javnih površin, ki na ta način ostanejo izven 
ograje. 
Območja sosesk predstavljajo večja območja, v katerih se 
načrtujejo tudi objekti, ki potrebujejo ograjo (npr. vrtec), prav tako 
se v primeru gradnje atrijskih stanovanj le-ta ograjujejo z ograjo, 
zato splošne prepovedi postavljanja ograj v soseskah ni mogoče 
predpisati. 
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Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61160 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na prometno omrežje. Predlaga, da se v 
grafični del OPN-ja vnese trase tramvaja. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

V koridorje primarnega cestnega omrežja MOL je že vključen 
prostor za izvedbo javnega transporta na ločenem vozišču. To je 
lahko tramvaj ali avtobus. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61170 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na 39. člen Odloka. Predlaga, da se v 
parkirnih conah 1 in 2 ne dovoli izvedbe parkirnih površin v 
pritličjih in nadstropjih stavb. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Zaradi problematike parkiranja v pritličju novogradenj, ki bi moralo 
biti namenjeno drugim programom, se ustrezno popravi določila 
odloka. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61180 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na uvedbo pogojev vezanih na etapnost 
izgradnje oz. določanje prednostnih območji novih pozidav. 

Stališče do pobude Pobuda podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Skladno s strateškim delom OPN MOL so osnovna izhodišča, ki 
posredno določajo etapnost izvedbe prostorskih ureditev, na 
podlagi katerih bo MOL pristopala k nadaljnji izgradnji 
posameznih območij: 
-prednostna izgradnja na degradiranih, nezadostno izkoriščenih 
ali prostih površinah (zgoščevanje poselitve) znotraj že 
urbaniziranih območij, 
- območja notranjega razvoja imajo prednost pred širitvijo naselij, 
- prenova ima prednost pred novogradnjo. 
Pristojni oddelki za razvoj v MOL posredujejo podatke o 
usmerjanju poselitve v MOL ter posledično etapnosti izvedbe 
OPPN v MOL, kjer se upošteva izhodišče, da so v zgodnejših 
etapah načrtovane ureditve, kjer je potrebno manjše vlaganje 
javnih sredstev v izvedbo komunalna in družbene opreme ter 
območja znotraj AC obroča…). 
Skladno z ZUreP-2 je izdelana obvezna strokovna podlaga za 
izdelavo OPN to je elaborat ekonomike, ki za izvedbo v OPN in 
OPPN načrtovanih prostorskih ureditev opredeljuje etapnost 
izvajanja načrtovanih ureditev, ki se nanašajo na komunalno 
opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo in družbeno 
infrastrukturo. V Elaboratu ekonomike so opredeljene 4. etape, pri 
čemer je 1.etapa vezana na izvedbo ureditev po OPN MOL, za 
območja  manjša od 1200 m2, 2. etapa za območja OPN MOL 
večja od 1200 m2 in območja veljavnih izvedbenih prostorskih 
aktov, 3. etapa za območja, kjer je že v izdelavi OPPN in 4. etapa 
za območja, za katera se izdelava OPPN še ni začela. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61190 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na omejevanje vizualnega onesnaževanja 
okolja zaradi oglaševanja. Z namenom zmanjšanja števila 
objektov za oglaševanje v javnem prostoru predlagajo 
zmanjšanje območij oziroma lokacij objektov za oglaševanje. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 
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Obrazložitev stališča do 
pobude 

Tematika oglaševanja je bila podrobneje obravnavana v 
strokovnih podlagah 'Preveritev določil za področje oglaševanja v 
MOL glede na izvajanje ukrepov po novi prostorski zakonodaji in 
predlog sprememb' (LUZ d.d., 2018). Skladno s predlogom iz 
strokovnih podlag in uskladitvijo oddelkov MOL so bila korigirana 
določila za objekte za oglaševanje, ki se nanašajo tudi na določila 
za objekte za oglaševanje za lastne potrebe, določila za gostoto 
objektov, korekcijo območij vseh vrst objektov za oglaševanje in 
korekcijo nekaterih točkovnih lokacij. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61200 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na zgoščevanje in mešanje rabe pri gradnji 
trgovskih objektov. Izpostavljajo problem, da so trgovski objekti 
praviloma samostojni eno etažni s pripadajočimi obsežnimi 
parkirnimi površinami kar povzroča vročinske otoke, poleg tega 
pa onemogočajo mešanje dejavnosti. Predlagajo, da se razmisli o 
ukrepu, ki bi spodbudil trgovce k mešani gradnji (npr. trgovsko 
stanovanjski objekti). 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Kot izhaja iz analize nezazidanih zemljišč za gradnjo stavb je po 
OPN MOL za stanovanjsko gradnjo opredeljenih dovolj površin, 
spodbuja pa se mešana raba (mixed use), ki omogoča (manjše) 
trgovine in druge mirne dejavnosti v pritličjih stanovanjskih 
objektov. Na prostih zazidljivih površinah je možno graditi okvirno 
5.000 stanovanj, na nezazidanih stavbnih zemljiščih pa še več kot 
60.000 stanovanj. Za manjše lokalne trgovske objekte velja, da 
velikokrat predstavljajo oskrbno središče in tudi območja 
druženja. Razvoj teh območij se dopusti znotraj že opredeljene 
namenske rabe v OPN MOL. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61210 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na prometno infrastrukturo. Predlaga, da se v 
OPN opredeli lokacijo postajališča Spodnja Šiška, ki bi ga lahko 
gradili skupaj s Tivolskim lokom.  
Preveri se tudi novo postajališče BTC v podaljšani Bratislavski 
cesti. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Železniška potniška postajališča so v OPN MOL ID opredeljene 
na Karti 4.8: Železniško omrežje, tudi postajališče v Mostah in 
Spodnji Šiški. Natančne lokacije in ureditve postajališč ni mogoče 
določiti v grafičnem delu OPN, temveč bodo določene v 
podrobnih prostorskih načrtih. Sicer je v EUP z namensko rabo 
PŽ dopuščena izvedba postajališč. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61220 

Povzetek pobude Pobuda je vezana na dopolnitev pogojev za nove domove za 
starejše v območjih z namensko rabo SB - stanovanjske površine 
tako, da se določi minimalno število postelj, hkrati pa se kot 
največje število določi največ 200 postelj. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pobuda se upošteva na način, da se kot največje število ležišč 
določi 200. Minimalnega števila postelj se z OPN MOL ID ne 
določa zaradi omogočanja možnosti raznolikih oblik domov za 
starejše (npr. več manjših enot za manjše število oskrbovancev 
ter bližje domačemu okolju). 
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Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61230 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na prometno infrastrukturo.  Predlaga 
ponoven premislek o varovanju koridorjev cestnih širitev na 
Tržaški cesti, ki je od vseh vpadnic najbolj degradirana. Tržaška 
tramvaja ne potrebuje, saj je železniška proga v neposredni 
bližini. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Na območju koridorja Tržaške ceste se dopusti manjše pritlične 
vzidave, ob ohranjanju koridorja. Tudi sicer se koridorji ohranjajo. 
Železnica in tramvaj sta ločena prometna sistema. Imata različno 
vozišče, različne razdalje med postajališči, različne vrste voznih 
kompozicij itd. Vlak na primorski progi ne more nadomestiti 
tramvaja oziroma avtobusa na Tržaški cesti, ki poteka skozi 
centralne dejavnosti, medtem ko vlak poteka po zadnji strani 
mesta. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61250 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na preprečevanje onesnaževanja podobe 
mesta in krajine. Predlagajo, da se vzporedno in usklajeno s 
postopkom priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev OPN 
pripravi in sprejme tudi Odlok o podobi naselij in krajine kot 
operativni akt urbanistične prisile, ki se sprejema po istem 
postopku kot OPN. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

MMestna občina Ljubljana sodeluje v skupini za pripravo Odloka 
o podobi naselij in krajine, ki povezuje predstavnike različnih 
občin in pristojnega ministrstva za okolje in prostor. Ko bodo 
vsebine usklajene, bo tudi Mestna občina predvidoma pristopila k 
sprejemanju tovrstnega odloka. Zaenkrat so vsebine Odloka 
vključene v OPN MOL ID in druge odloke MOL (npr. Odlok o 
oglaševanju, Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne 
občine Ljubljana in drugi). Odloka o podobi naselij in krajine pa bo 
predvidoma prinesel še potrebne ukrepe. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61260 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP MO-69 in sicer predlagajo 
spremembo dopustne višine do P+4. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Za sosesko je značilna programska opremljenost in 
diferenciranost, soseska zato deluje kot mesto v mestu. 
Predlagana dopustnost višje gradnje za dve etaži pomeni 
bogatenje stanovanjske soseske z novimi mestotvornimi 
vsebinami in omogoča prožnost za zadovoljevanje prihodnjih 
potreb, ne da bi pri tem bistveno spremenila okolje. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61270 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo in dopolnitev OPN MOL ID v 
EUP ŠG-162, ŠG-408, ŠG-540 in ŠG-552 oziroma na zemljiščih 
s parc. št. 11/0, 10/0 in 14/2, vse k. o. Šmartno pod Šmarno goro. 
Predlagajo, da se na južnem in vzhodnem delu projekta Center 
Šmarna gora - II del uredi pločnik in parkirišča za potrebe 
pokopališča. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 
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Obrazložitev stališča do 
pobude 

S podrobnimi pogoji se dopusti možnost ureditve parkirišča za 
potrebe pokopališča, obiskovalce Šmarne gore in obiskovalce 
centra naselja. 
Pobuda je v delu, ki predlaga ureditev pločnika, že vključena v 
OPN MOL ID, saj je za cesto določena regulacijska linija. 
Ureditev pločnika je skladno z 12. členom odloka OPN MOL ID že 
dopustna. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61280 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča 
(ZPps- Parki) in izris RL, tako da bo možno urediti brv čez 
Gradaščico ter parkirišča južno od objekta Center Vič . 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Prehod čez Gradaščico se zagotovi, prav tako RL na zahodnem 
delu EUP VI-668, izključno kot intervencijska pot in dostava. 
Urejanje parkirnih mest se zagotovi na južnem delu EUP VI-743 
tako, da se obstoječa PM uredi pravokotno na površino parka s 
čimer se zagotovi racionalnejše parkiranje, dopusti se večja 
izraba gradbene parcele novogradnje, zato da se lahko ohrani 
večja parkovna površina. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61290 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na prometno infrastrukturo. Predlagajo 
spremembo normativov za mirujoči promet v delu, ki se nanaša 
na četrtna središča. Uporabniki objektov četrtnih središč so 
lokalni prebivalci, ki ne potrebujejo parkirnih mest. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Peti odstavek 38. člena določa, da se za tipe objektov, kot so npr. 
Četrtni centri (12201 Stavbe javne uprave) za določitev števila 
parkirnih mest lahko izdela mobilnostni načrt. Mobilnostni načrt 
določi potrebno število PM glede na število uporabnikov 
posameznih transportnih sredstev. Pri tem se upoštevajo 
namembnost posameznih objektov ter tehnološki proces 
dejavnosti, dostopnost do javnega potniškega prometa, mešana 
raba parkirišč glede na namembnost objektov in pričakovana 
zasedenost v najbolj obremenjenem delu dneva. 

 
Vlagatelj pobude Žale d.o.o. 

Zapored. štev. pobude 61300 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na razširitev pokopališča v Šentvidu na 
zemljišča s parc. št. 338/1, 338/2, 340, 341, 342, 343, 349, 350, 
352 in 353, vse k. o. Šentvid nad Ljubljano. Vlagatelj pobude 
predlaga, da se spremeni namenska raba delov EUP ŠE-126 
(CDi), ŠE-595 (ZDd) in ŠE-594 (SSse) v ZK – pokopališča. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Območje predlaganega posega se skladno z Uredbo o 
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika 
Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15) nahaja na ožjem 
območju z manj strogim vodovarstvenim režimom (VVO IIb). 
Poseg za širitev pokopališča za žarni način pokopavanja je 
sprejemljiv pod pogojem, da bo dopuščen s spremembo Uredbe 
o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika 
Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15). Območje EUP ŠE-
114 (pokopališče) se poveča na podlagi predloga, ki je bil 
priložen pobudi, vendar tako, da se ne posega na območje EUP 
ŠE-126, CDi (šola) in EUP ŠE-594, SSse, in s smiselnim 
upoštevanjem predpisanega 10 metrskega odmika od namenske 
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rabe ZK (pokopališča) za druge vrste gradenj. Okrog razširjenega 
dela pokopališča se tako ohrani pretežno 10 metrski pas, 
namenjen zelenim površinam - EUP ŠE-595, ZDd. Širitev 
pokopališča se lahko izvede na podlagi OPPN. 

 
Vlagatelj pobude Žale d.o.o. 

Zapored. štev. pobude 61310 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe EUP PS-23 iz 
parkovnih površin v površine pokopališč z namenom širitve 
območja pokopališča Stožice.  Pobuda je bila  posredovana tudi 
na MOP z namenom spremembe vsebin Uredbe o 
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika 
Ljubljanskega polja (uradni list RS, št. 43/15). 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pobuda je v skladu z urbanističnim konceptom zagotavljanja 
zadostnih površin za pokop občanov, s tem namenom je del 
posegov pokopališke dejavnosti znotraj EUP PS-23 že dopusten. 
Skladno z javno razgrnjenim gradivom sprememb Uredbe o 
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika 
Ljubljanskega polja se del EUP PS-23 priključi k PS-24 z 
namensko rabo pokopališča. 

 
Vlagatelj pobude Žale d.o.o. 

Zapored. štev. pobude 61320 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo vodovarstvene uredbe. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Območje predlaganega posega se skladno z Uredbo o 
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika 
Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15) nahaja na 
podobmočju z milejšim vodovarstvenim režimomožjem (VVO 
IIIA). Poseg je sprejemljiv pod pogojem, da bo dopuščen s 
spremembo Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo 
vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15). 

 
Vlagatelj pobude Žale d.o.o. 

Zapored. štev. pobude 61330 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč v 
EUP GO-175 iz površin za mirujoči promet (POg) v pokopališča 
(ZK) z namenom širitve pokopališča. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Zaradi predvidene širitve pokopališča Štepanja vas se v EUP 
GO-175 spremeni namenska raba iz POg v ZK. Hkrati s to 
spremembo se izvede tudi sprememba namenske rabe na 
območju EUP GO-392 in GO-411, in sicer iz ZPp (parki) v ZK. 

 
Vlagatelj pobude JP VOKA SNAGA d.o.o. 

Zapored. štev. pobude 61340 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na dopolnitev 95. člena odloka. Vlagatelj 
navaja, da neurejena začasna parkirišča, ki jih je zaslediti na 
območjih OPPN, niso v naboru dopustnih posegov in hkrati 
opozarja na neustreznost ureditve začasnih parkirišč znotraj 
vodovarstvenih območij – vprašanje urejenosti odvodnjavanja 
padavinskih vod. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Za vse posege v prostor velja (6.člen), da, da morajo upoštevati 
predpise in pravne akte na podlagi katerih izhajajo posamezne 
omejitve, nekaj od teh je v odloku naštetih, med drugim prav 
vodovarstvena območja. Odlok določa še, da dolžnost 
upoštevanja preostalih pravnih režimov velja tudi v primeru, kadar 
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jih odlok eksplicitno ne navaja. Zaradi dodatnega varstva se iz 
95.člena splošno določilo za umeščanje parkirnih površin ukine. 

 
Vlagatelj pobude JP VOKA SNAGA d.o.o. 

Zapored. štev. pobude 61350 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na 30., 30a. in 31a. člen. Vlagatelj pobude 
predlaga natančno določitev pogojev priključitve pomožnih in 
začasnih objektov na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje, 
ne prepuščeno odločitvi upravljavca, oziroma, da se za take 
objekte ne dopuščajo samostojni priključki na gospodarsko javno 
infrastrukturo, morebitne izjeme se pa v odloku natančneje 
opredeli. Predvsem so problematična začasna parkirišča tovornih 
vozil s pripadajočimi začasnimi objekti na območjih z načinom 
urejanja OPPN, ki so dopustna do uveljavitve OPPN. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Predlaga se manjši nabor dopustnih objektov na območjih z 
načinom urejanja OPPN, ki so dopustni do uveljavitve OPPN po 
95. členu odloka OPN MOL ID. Črta se dopustnost parkirnih 
površin v teh območjih, kar bo posledično zmanjšalo težave pri 
zahtevah za priključevanje začasnih objektov na gospodarsko 
javno infrastrukturo. Za tipske zabojnike in nezahtevne majhne 
objekte z enako vsebino na gradbeni parceli se določi, da ne 
smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske 
javne infrastrukture, razen na javnih površinah s soglasjem 
upravljavca gospodarske javne infrastrukture. 

 
Vlagatelj pobude JP VOKA SNAGA d.o.o. 

Zapored. štev. pobude 61360 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na 95. člen odloka in sicer, da se v območjih 
kjer je predvidena izdelava OPPN dopusti le tiste posege, ki so 
dopustni tudi z vidika pripadajočih vodovarstvenih režimov. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Vsi posegi v prostor morajo upoštevati predpise in pravne akte na 
podlagi katerih izhajajo posamezne omejitve, nekaj od teh je v 
odloku naštetih, med drugim prav vodovarstvena območja. Odlok 
določa še, da dolžnost upoštevanja preostalih pravnih režimov 
velja tudi v primeru, kadar jih odlok eksplicitno ne navaja. 

 
Vlagatelj pobude Žale d.o.o. 

Zapored. štev. pobude 61370 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča 
parc. št. 1666/3 k.o. Stožice iz kmetijskih zemljišč (K1) v območje 
pokopališč z namenom, da se prepreči direkten stik in 
predstavljala neke vrste tamponsko (buffer) cono med 
pokopališčem oz. parkiriščem in kmetijskimi zemljišči. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pobuda ni v skladu z varstvenimi kriteriji. Območje pobude je 
najboljše kmetijsko zemljišče in hkrati območje strogega 
vodovarstvenega režima VVO IIa (Uredba o vodovarstvenem 
območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja), ki ne 
dopušča tovrstnih sprememb in širitev stavbnih zemljišč. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61510 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izvzem dela zemljišča s parc. št. 757/30, k. 
o. Zadobrova, iz območja javnih površin. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Javna površina, kot je prikazana v OPN, predstavlja slep 
zaključek stanovanjske ulice. Manjši deli parcele se izločijo iz 
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javnih površin tako, da je obračanje vozil še vedno zagotovljeno 
na javni parceli. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61520 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izvzem dela zemljiščih s parc. št. 1132/1, 
1132/12, 1134/5 in 1134/13, vse k. o. Vižmarje, iz območja javnih 
površin. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Ukine se os  in RL slepe dovozne ceste. Dostop do zemljišč je 
možen preko predvidenega dostopa na južni strani. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61540 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na zemljišče parc. št. 1694/22 k.o. Trnovsko 
predmestje. Vlagatelj predlaga, da se k EUP TR-542 priključi 
območje do pešpoti. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Območje vzhodno od obstoječe pešpoti ni predvideno kot grajeno 
javno dobro (GJD), zato se skladno s stanjem v prostoru namesto 
k EUP TR-478 priključi k EUP TR-542. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61550 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP SL-101. Vlagatelj predlaga, da se na 
zemljišču s parc. št. 331, k.o. Ljubljana mesto, ukine arkade in 
izbriše javne površine. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Arkade na Mestnem trgu so bile pomemben del javnih površin v 
času, ko je po trgu potekal motorni promet, saj so predstavljale 
varno razširitev za pešce. Danes arkade nimajo več smiselne 
funkcionalne ali prostorske vloge, zato se na osnovi mnenja 
ZVKDS omogoča zaprtje arkad in povrnitev objekta v prvotno 
stanje. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61560 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na uvedbo javne površine – ceste na 
zemljišču s parc. št. 350/1185, k. o. Karlovško predmestje, v EUP 
RN-357. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Na parceli 350/1185, k. o. Karlovško predmestje se vzpostavi RL 
ceste in os. Kategorizira se kot JP. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61570 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo regulacijske linije na zemljiščih 
s parc. št. 318/12, 320/4 in 320/3, vse k. o. Štepanja vas, glede 
na projekt OGDP. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

RL ceste se prestavijo skladno s predloženo strokovno podlago. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61610 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišč 
parc. št. 985/1 in 987/1, obe k. o. Vižmarje, v EUP ŠE-748, iz ZPp 
– parki v SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine. 
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Vlagatelj pobude s tem predlaga tudi ukinitev javnih površin na 
tem območju. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Predlagani poseg se upošteva. Del obravnavanih zemljišč je bil 
urejen kot javno otroško igrišče, pri tem je bil manjši del, ki je 
predmet pobude, izpuščen. Meja EUP ŠE-748 in območje javnih 
površin se uskladita z obstoječim stanjem na terenu. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61620 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo regulacijskih linij izvedenih 
cest do parcelnih mej, na primer na zemljišču s parc. št. 497/2, k. 
o. Vižmarje. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

RL ceste se prestavijo glede na izveden gabarit ceste. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61640 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izvzem dela zemljiščih s parc. št. 1682, 
1683, oba k. o. Vižmarje, iz območja javnih površin. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Gre za lokalno krajevno cesto z majhnimi prometnimi 
obremenitvami, ni potrebe po širjenju profila. RL ceste se prestavi 
na rob obstoječe ceste. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61650 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na ponovno vzpostavitev javne površine na 
zemljiščih s parc. št. 2429/13 in 2429/16, obe k. o. Rudnik. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Na navedenih parcelah se vzpostavi os in RL javne ceste. 

 

Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61670 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na zožanje regulacijske linije, ki opredeljuje 
Ulico Lojzke Šteblajeve v EUP TR-428 tako, da se izris uskladi z 
dejanskim stanjem. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Vzhodni rob cestnega koridorja na zemljišču s parc. št. 935/5, k.o. 
Trnovsko predmestje,  je usklajen z razpoložljivimi geodetskimi 
podlagami in z dejanskim stanjem v naravi. Podrobnejša 
določitev RL bo možna ob uvedbi ZKN-zemljiško katastrskega 
načrta. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61680 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo regulacijske linije na zemljiščih 
s parc. št. 182/8, 182/7 in 182/9, vse k. o. Stožice (prej 182/4 in 
182/3, obe k. o. Stožice). 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

RL ceste se premaknejo skladno s predloženo novo parcelacijo. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61690 
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Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na zemljišču 
parc. št. 837/3, k.o. 1754 - Šentvid nad Ljubljano iz gospodarske 
cone (IG) v javne površine. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pobuda se upošteva in sicer se severnemu delu zemljišča parc. 
št. 873/3, k.o. 1754 - Šentvid nad Ljubljano spremeni namenska 
raba iz gospodarske cone (IG) v površine pomembnejših cest 
(PC), poleg tega se z RL - regulacijska linija vriše del obstoječe 
Ceste na Poljano, ki vključuje tudi južni del zemljišča s parc. št. 
873/3, k.o. 1754 - Šentvid nad Ljubljano. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61700 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na določitev javnih površin na zemljiščih s 
parc. št. 1633/16, 1627/6 in 1634/11, vse k. o. Sostro. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Vzpostavi se os ceste in RL po priloženi podlagi. 

 

Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61740 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na zoožitev RL ceste Ulice Malči Beličeve, ki 
obsega zemljišče s parc. št. 1866/1, k.o. Vič, na odseku pri 
zemljiščih s parc. št. 1867/25 in 1867/26, obe k.o. Vič. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Ker na sosednjih slepih odcepih Ulice Malči Beličeve ni kratkih niš 
(izogibališč), je primerno, da se celotno naselje uredi na enoten 
način.  Izravna se RL dovozne ceste ceste pri parcelah št. 
1867/25 in 1867/26, obe k.o. Vič. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61750 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izvzem zemljišča, s parc. št. 361/99, k. o. 
Trnovsko predmestje, pod transformatorjem iz javnih površin. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Določila OPN MOL ID že sedaj omogočajo premoženjskopravno 
in zemljiškoknjižno urejanje zemljišč obstoječih transformatorskih 
postaj, saj se skladno s petim odstavkom 58. člena te ne šteje kot 
javne površine. V primeru, da obstoječa transformatorska postaja 
nima določene pripadajoče gradbene parcele, šesti odstavek 58. 
člena omogoča, da se za določitev parcele, namenjene gradnji, k 
obstoječemu objektu iz petega odstavka uporabijo določbe 25. 
člena OPN MOL ID. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61760 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izvzem zemljišča, s parc. št. 325/28, k. o. 
Trnovsko predmestje, pod transformatorjem iz javnih površin. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Določila OPN MOL ID že sedaj omogočajo premoženjskopravno 
in zemljiškoknjižno urejanje zemljišč obstoječih transformatorskih 
postaj, saj se skladno s petim odstavkom 58. člena te ne šteje kot 
javne površine. V primeru, da obstoječa transformatorska postaja 
nima določene pripadajoče gradbene parcele, šesti odstavek 58. 
člena omogoča, da se za določitev parcele, namenjene gradnji, k 
obstoječemu objektu iz petega odstavka uporabijo določbe 25. 
člena OPN MOL ID. 
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Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61770 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo izrisa javnih površin tako, da 
se zemljišče parc. št. 1626 k.o. Bežigrad izvzame iz javnih 
površin. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Določila OPN MOL ID že sedaj omogočajo premoženjskopravno 
in zemljiškoknjižno urejanje zemljišč obstoječih transformatorskih 
postaj, saj se skladno s petim odstavkom 58. člena te ne šteje kot 
javne površine. V primeru, da obstoječa transformatorska postaja 
nima določene pripadajoče gradbene parcele, šesti odstavek 58. 
člena omogoča, da se za določitev parcele, namenjene gradnji, k 
obstoječemu objektu iz petega odstavka uporabijo določbe 25. 
člena OPN MOL ID. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61780 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo izrisa javnih površin tako, da 
se zemljišče parc. št. 1796/16 k.o. Bežigrad izvzame iz javnih 
površin. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Določila OPN MOL ID že sedaj omogočajo premoženjskopravno 
in zemljiškoknjižno urejanje zemljišč obstoječih transformatorskih 
postaj, saj se skladno s petim odstavkom 58. člena te ne šteje kot 
javne površine. V primeru, da obstoječa transformatorska postaja 
nima določene pripadajoče gradbene parcele, šesti odstavek 58. 
člena omogoča, da se za določitev parcele, namenjene gradnji, k 
obstoječemu objektu iz petega odstavka uporabijo določbe 25. 
člena OPN MOL ID. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61790 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo izrisa javnih površin tako, da 
se zemljišče parc. št. 1796/18 k.o. Bežigrad izvzame iz javnih 
površin. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Določila OPN MOL ID že sedaj omogočajo premoženjskopravno 
in zemljiškoknjižno urejanje zemljišč obstoječih transformatorskih 
postaj, saj se skladno s petim odstavkom 58. člena te ne šteje kot 
javne površine. V primeru, da obstoječa transformatorska postaja 
nima določene pripadajoče gradbene parcele, šesti odstavek 58. 
člena omogoča, da se za določitev parcele, namenjene gradnji, k 
obstoječemu objektu iz petega odstavka uporabijo določbe 25. 
člena OPN MOL ID. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61800 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo statusa zemljišča parc. št. 
2223/7 k.o. Bežigrad tako, da se premoženjskopravno in 
zemljiškoknjižno uredi v korist Elektra Ljubljana. 

Stališče do pobude Pobuda se ne nanaša na vsebine OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Območje zemljišča parc. št. 2223/7 k.o. Bežigrad ureja Odlok o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu 173 Parmova. OPPN 
na predmetni parceli predvideva gradnjo večstanovanjskih 
objektov. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61810 
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Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP PL-91 in sicer na zemljišče s parc. št. 
260/3 in 260/42, obe k.o. Poljansko predmestje. Vlagatelj 
predlaga, da se zemljišče pod transformatorsko postajo izvzame 
iz javnih površin. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Določila OPN MOL ID že sedaj omogočajo premoženjskopravno 
in zemljiškoknjižno urejanje zemljišč obstoječih transformatorskih 
postaj, saj se skladno s petim odstavkom 58. člena te ne šteje kot 
javne površine. V primeru, da obstoječa transformatorska postaja 
nima določene pripadajoče gradbene parcele, šesti odstavek 58. 
člena omogoča, da se za določitev parcele, namenjene gradnji, k 
obstoječemu objektu iz petega odstavka uporabijo določbe 25. 
člena OPN MOL ID. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61820 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na zemljišče s parc. št. 342, k.o. Poljansko 
predmestje in sicer, da se zemljišče pod transformatorsko postajo 
izvzame iz javnih površin. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Določila OPN MOL ID že sedaj omogočajo premoženjskopravno 
in zemljiškoknjižno urejanje zemljišč obstoječih transformatorskih 
postaj, saj se skladno s petim odstavkom 58. člena te ne šteje kot 
javne površine. V primeru, da obstoječa transformatorska postaja 
nima določene pripadajoče gradbene parcele, šesti odstavek 58. 
člena omogoča, da se za določitev parcele, namenjene gradnji, k 
obstoječemu objektu iz petega odstavka uporabijo določbe 25. 
člena OPN MOL ID. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61830 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP RN-351, na zemljišče s parc. št. 
190/28, k. o. Karlovško predmestje. Vlagatelj pobude predlaga 
izvzem zemljišča pod transformatorsko postajo iz režima javnih 
površin. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Določila OPN MOL ID že sedaj omogočajo premoženjskopravno 
in zemljiškoknjižno urejanje zemljišč obstoječih transformatorskih 
postaj, saj se skladno s petim odstavkom 58. člena te ne šteje kot 
javne površine. V primeru, da obstoječa transformatorska postaja 
nima določene pripadajoče gradbene parcele, šesti odstavek 58. 
člena omogoča, da se za določitev parcele, namenjene gradnji, k 
obstoječemu objektu iz petega odstavka uporabijo določbe 25. 
člena OPN MOL ID. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61840 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP RN-408, na zemljišče s parc. št. 
384/163, k. o. Karlovško predmestje. Vlagatelj pobude predlaga 
izvzem zemljišča pod transformatorsko postajo iz režima javnih 
površin. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Določila OPN MOL ID že sedaj omogočajo premoženjskopravno 
in zemljiškoknjižno urejanje zemljišč obstoječih transformatorskih 
postaj, saj se skladno s petim odstavkom 58. člena te ne šteje kot 
javne površine. V primeru, da obstoječa transformatorska postaja 
nima določene pripadajoče gradbene parcele, šesti odstavek 58. 
člena omogoča, da se za določitev parcele, namenjene gradnji, k 
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obstoječemu objektu iz petega odstavka uporabijo določbe 25. 
člena OPN MOL ID. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61850 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP RN-475, na zemljišče s parc. št. 
493/4, k. o. Karlovško predmestje. Vlagatelj pobude predlaga 
izvzem zemljišča pod transformatorsko postajo iz režima javnih 
površin. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Določila OPN MOL ID že sedaj omogočajo premoženjskopravno 
in zemljiškoknjižno urejanje zemljišč obstoječih transformatorskih 
postaj, saj se skladno s petim odstavkom 58. člena te ne šteje kot 
javne površine. V primeru, da obstoječa transformatorska postaja 
nima določene pripadajoče gradbene parcele, šesti odstavek 58. 
člena omogoča, da se za določitev parcele, namenjene gradnji, k 
obstoječemu objektu iz petega odstavka uporabijo določbe 25. 
člena OPN MOL ID. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61860 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP ŠI-211, na zemljišče, s parc. št. 
552/36, k. o. Zgornja Šiška. Predlagajo izvzem zemljišča pod 
transformatorjem iz režima javnih površin. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Določila OPN MOL ID že sedaj omogočajo premoženjskopravno 
in zemljiškoknjižno urejanje zemljišč obstoječih transformatorskih 
postaj, saj se skladno s petim odstavkom 58. člena te ne šteje kot 
javne površine. V primeru, da obstoječa transformatorska postaja 
nima določene pripadajoče gradbene parcele, šesti odstavek 58. 
člena omogoča, da se za določitev parcele, namenjene gradnji, k 
obstoječemu objektu iz petega odstavka uporabijo določbe 25. 
člena OPN MOL ID. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61870 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP ŠI-197, na zemljišče, s parc. št. 
501/12, k. o. Zgornja Šiška. Predlagajo izvzem zemljišča pod 
transformatorjem iz režima javnih površin. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Določila OPN MOL ID že sedaj omogočajo premoženjskopravno 
in zemljiškoknjižno urejanje zemljišč obstoječih transformatorskih 
postaj, saj se skladno s petim odstavkom 58. člena te ne šteje kot 
javne površine. V primeru, da obstoječa transformatorska postaja 
nima določene pripadajoče gradbene parcele, šesti odstavek 58. 
člena omogoča, da se za določitev parcele, namenjene gradnji, k 
obstoječemu objektu iz petega odstavka uporabijo določbe 25. 
člena OPN MOL ID. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61880 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP SL-54 in sicer na zemljišče s parc. št. 
178/28, k.o. Gradišče I. Vlagatelj predlaga, da se zemljišče pod 
transformatorsko postajo izvzame iz javnih površin. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Določila OPN MOL ID že sedaj omogočajo premoženjskopravno 
in zemljiškoknjižno urejanje zemljišč obstoječih transformatorskih 
postaj, saj se skladno s petim odstavkom 58. člena te ne šteje kot 
javne površine. V primeru, da obstoječa transformatorska postaja 
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nima določene pripadajoče gradbene parcele, šesti odstavek 58. 
člena omogoča, da se za določitev parcele, namenjene gradnji, k 
obstoječemu objektu iz petega odstavka uporabijo določbe 25. 
člena OPN MOL ID. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61890 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP ŠI-416, na zemljišče s parc. št. 
1530/9, k. o. Dravlje. Predlagajo izvzem zemljišča pod 
transformatorjem iz režima javnih površin. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Določila OPN MOL ID že sedaj omogočajo premoženjskopravno 
in zemljiškoknjižno urejanje zemljišč obstoječih transformatorskih 
postaj, saj se skladno s petim odstavkom 58. člena te ne šteje kot 
javne površine. V primeru, da obstoječa transformatorska postaja 
nima določene pripadajoče gradbene parcele, šesti odstavek 58. 
člena omogoča, da se za določitev parcele, namenjene gradnji, k 
obstoječemu objektu iz petega odstavka uporabijo določbe 25. 
člena OPN MOL ID. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61900 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izvzem zemljišča parc. št. 143/105 k.o. 
Gradišče II, pod transformatorjem iz javnih površin. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Določila OPN MOL ID že sedaj omogočajo premoženjskopravno 
in zemljiškoknjižno urejanje zemljišč obstoječih transformatorskih 
postaj, saj se skladno s petim odstavkom 58. člena te ne šteje kot 
javne površine. V primeru, da obstoječa transformatorska postaja 
nima določene pripadajoče gradbene parcele, šesti odstavek 58. 
člena omogoča, da se za določitev parcele, namenjene gradnji, k 
obstoječemu objektu iz petega odstavka uporabijo določbe 25. 
člena OPN MOL ID. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61910 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na opredelitev pristojnosti upravljavca javnih 
površin. Pobudnik meni, da je skladno z Zakonom o cestah sam 
pobudnik soglasodajalec le za obstoječe javne ceste in cestne 
priključke, za ostale javne površine ter za bodoče ceste pa ni 
pristojen. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pristojnost podajanja soglasja je v OPN MOL ID določena 
skladno z Zakonom o cestah in skladno s prometno politiko MOL. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61920 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP ŠI-197, na parc. št. 501/11, k. o. 
Zgornja Šiška. Predlagajo izvzem zemljišča pod transformatorjem 
iz režima javnih površin. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Določila OPN MOL ID že sedaj omogočajo premoženjskopravno 
in zemljiškoknjižno urejanje zemljišč obstoječih transformatorskih 
postaj, saj se skladno s petim odstavkom 58. člena te ne šteje kot 
javne površine. V primeru, da obstoječa transformatorska postaja 
nima določene pripadajoče gradbene parcele, šesti odstavek 58. 
člena omogoča, da se za določitev parcele, namenjene gradnji, k 
obstoječemu objektu iz petega odstavka uporabijo določbe 25. 
člena OPN MOL ID. 
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Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61930 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na Odlok. Predlaga, da se morajo pristojnosti 
organa navedenega  v OPN uskladiti z veljavno zakonodajo. Ni 
smiselno navajati pristojnosti organa v OPN, če jih že določa 
zakon ali občinski predpis. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

OPN MOL ID zakonodajo povzema le v nekaterih primerih, in 
sicer zaradi boljše jasnosti ter predpisuje pridobitev soglasja za 
področja urejanja (npr. parkiranje), ki jih zakonodaja ne določa, 
vendar so del prometne politike MOL. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61940 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na Odlok. V 17 navedbah je kot 
soglasodajalec naveden OGDP. Predlaga preučitev utemeljenosti 
predpisovanja izdaje teh soglasij. Pristojnosti organa navedenega 
v OPN je treba uskladiti z veljavno zakonodajo. Ni smiselno 
navajati pristojnosti organa v OPN, če jih že določa zakon ali 
občinski predpis. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

OPN MOL ID določa pridobitev soglasja skladno z veljavno 
zakonodajo, pri čemer mora glede na tematiko podrobneje 
opredeliti pogoje skladno s prometno politiko MOL. Pridobitev 
soglasja je tako npr. določena za gradnjo pogojno dopustnih 
objektov na območju P+R parkirišč, za posege v vse kategorije 
cest in javnih površin, za odmike gradnje od cest in javnih 
površin, za parkiranje ipd. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61950 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na zemljišče parc. št. 1566/2, k.o. 1755 - 
GLINCE (GURS). Zemljišče naj se izvzame iz območja javnih 
površin. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

OBRAZLOŽITEV: »Določila OPN MOL ID že sedaj omogočajo 
premoženjskopravno in zemljiškoknjižno urejanje zemljišč 
obstoječih transformatorskih postaj, saj se skladno s petim 
odstavkom 58. člena te ne šteje kot javne površine. V primeru, da 
obstoječa transformatorska postaja nima določene pripadajoče 
gradbene parcele, šesti odstavek 58. člena omogoča, da se za 
določitev parcele, namenjene gradnji, k obstoječemu objektu iz 
petega odstavka uporabijo določbe 25. člena OPN MOL ID. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61960 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša  na Odlok. Predlaga  opredelitev 
pristojnosti upravljavca cest v povezavi s predvidenimi cestami. 
Zakon o cestah definira pristojnost upravljavca obstoječe ceste za 
izdajo mnenj ali soglasij. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Zakon o cestah pravi, da se "Javne ceste načrtujejo, projektirajo, 
gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, kot jih določajo 
predpisi, ki urejajo ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, 
prostorsko načrtovanje in gradnjo objektov, ter tiste tehnične 
smernice, katerih uporaba je obvezna." OPN MOL ID določa 
koridorje predvidenih cest, samo izvedbo in pogoje za gradnjo ob 
njih pa določa državni ali občinski upravljalec ceste. 
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Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61970 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP MO-116 in sicer predlagajo, da se 
zemljišče s parc. št. 157/3, k.o. Udmat izvzame iz javnih površin. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Določila OPN MOL ID že sedaj omogočajo premoženjskopravno 
in zemljiškoknjižno urejanje zemljišč obstoječih transformatorskih 
postaj, saj se skladno s petim odstavkom 58. člena te ne šteje kot 
javne površine. V primeru, da obstoječa transformatorska postaja 
nima določene pripadajoče gradbene parcele, šesti odstavek 58. 
člena omogoča, da se za določitev parcele, namenjene gradnji, k 
obstoječemu objektu iz petega odstavka uporabijo določbe 25. 
člena OPN MOL ID. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61980 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na opredelitev pristojnosti upravljavca javnih 
površin. Pobudnik meni, da je skladno z Zakonom o cestah sam 
pobudnik soglasodajalec le za obstoječe javne ceste in cestne 
priključke, za ostale javne površine ter za bodoče ceste pa ni 
pristojen. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

OPN MOL ID določa obveznost pridobitve mnenja in soglasja 
skladno z Zakonom o cestah, prometno politiko Mestne občine 
Ljubljana ter občinskimi predpisi o javnih površinah. 

 

Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 61990 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo statusa zemljišča parc. št. 
142/13 k.o. Stožice tako, da bo zemljišče možno 
premoženjskopravno in zemljiškoknjižno urediti v korist Elektra 
Ljubljana. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Določila OPN MOL ID že sedaj omogočajo premoženjskopravno 
in zemljiškoknjižno urejanje zemljišč obstoječe transformatorske 
postaje, saj se le-ta ne nahaja na območju javnih površin. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62000 

Povzetek pobude Pobuda predlaga naj se določi pristojnost za izdajo soglasja oz. 
mnenja za gradnjo objektov ob načrtovanih in nekategoriziranih 
cestah. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Zakon o cestah za nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za 
javni cestni promet, določa, da mora biti promet urejen in 
označen v skladu s predpisi o javnih cestah, enako kot na 
kategoriziranih cestah. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62010 

Povzetek pobude Pobuda predlaga, naj se v odloku opredeli pojem »regulacijska 
linija ceste«. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pojem regulacijska linija je že opredeljen v 23. členu, 1. odstavek, 
točka a) "regulacijska linija (RL) je črta, ki obstoječe in predvidene 
javne površine ločuje od površin v zasebni lasti". Posebej so 
opredeljene le tiste  
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 regulacijske črte, na katere se nanašajo posebne določbe 
odloka, kot na primer trgi, industrijski tir, ROE. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62020 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na grafični del OPN, karta 4.7. Predlaga ločen 
prikaz obstoječih kategoriziranih cest (skladno z veljavnim 
odlokom o kategorizaciji občinskih cest) in posebej bodočih cest, 
ki jih predvideva OPN. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Veljavni Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana je bil 
sprejet l. 2013 in velja za obstoječe ceste. V pripravi je tudi 
sprememba Odloka, ki pa še ni v veljavi. OPN MOL pa določa 
kategorijo poleg obstoječih tudi bodočim cestam. Za večino cest 
je kategorizacija po Odloku in po OPN skladna. Vendar pa se v 
okviru OPN pri uvedbi nove pomembnejše ceste,  bližnjemu 
cestnemu omrežju kategorija spremeni (zniža), tako da 
kategorizacija po Odloku o občinskih cestah MOL in po OPN ID 
nikakor ne moreta biti popolnoma usklajeni. Veljavna 
kategorizacija javnih cest se prikaže v Prikazu stanja prostora, 
kjer se lahko sproti posodablja (ko bo sprejeta nova 
kategorizacija). 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62030 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na grafiko, karti 3.1.in 3.2. Vse slepe javne 
ceste je treba povezati ali vrisati obračališče, kot to določa 
43.člen Odloka. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

43. člen Odloka v 5. odstavku določa, da morajo slepo zaključene 
nove javne ceste imeti na koncu obračališče. Konkretno se to 
določi na podlagi projekta za cesto oz. njeno rekonstrukcijo. 
Obračališča na obstoječih slepih cestah ali na novih se lahko prav 
tako določijo na podlagi 23. člena, četrtega in sedmega odstavka 
Odloka OPN MOL ID, ki dopušča odstopanje od RL cest, 
določenih v grafičnem delu. Na ta način se lahko upoštevajo tudi 
sproti izražene potrebe na terenu ter zagotovi možnost odkupa 
zemljišča. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62040 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na 11.člen Odloka. 
Briše naj se navedba, da se poslovna dejavnost lahko opravlja le 
ob kategorizirani cesti. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Dosedanje določilo, da je pogoj za dopustitev poslovne dejavnosti 
navezanost območja na javno cesto kategorije LK in višje, se 
zamenja z določilom, da je pogoj navezanost vsaj na JP. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62050 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na Odlok. OGDP kot upravljalec občinskih 
cest lahko izda pogoje in soglasje za postavitev zapornice v 
varovalni pas občinske ceste z vidika varovalnega pasu občinskih 
cest. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Odlok v 27. členu, 3. odstavku določa, da je postavitev zapornic, 
ki omejujejo dostop z javnih na zasebne površine, dopustno 
postaviti na podlagi pogojev in soglasja organa Mestne uprave 
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MOL, pristojnega za promet. Določilo se nanaša izključno na 
varnost v prometu, ne pa na oblikovanje prostora. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62060 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na oglaševanje in sicer predlagajo, da se 
objekti za oglaševanje uskladijo z Zakonom o cestah ter 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. 
Predlagajo, da se namesto točkovnega prikaza uporabi poligonski 
način izrisa. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Tematika oglaševanja je bila podrobneje obravnavana v 
strokovnih podlagah 'Preveritev določil za področje oglaševanja v 
MOL glede na izvajanje ukrepov po novi prostorski zakonodaji in 
predlog sprememb' (LUZ d.d., 2018). Skladno s predlogom iz 
strokovnih podlag in uskladitvijo oddelkov MOL je bil delno 
korigiran tudi grafični prikaz na karti 3.2, ki se nanaša na 
oglaševanje. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62070 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na 38.člen odloka. Predlaga dopolnitev 38. 
člen, (5) alineja in sicer: 
- Določilo »potrebno« število PM se nadomesti z določilom 
»optimalno« število PM (mobilnostni načrt). 
- Preveri se smiselnost rabe izrazov »Prometna politika 
MOL«  in/ali »Celostna prometna strategija MOL«. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

V Odloku je povsod v rabi izraz potrebno število PM. Tudi z 
mobilnostnim načrtom določamo najmanjše potrebno število PM, 
ob upoštevanju uporabe različnih vrst prometnih sredstev. 
Prometna politika MOL in CPS MOL sta veljavna dokumenta, ki si 
nista v nasprotju, ampak dopolnjujeta določbe OPN MOL ID 
glede na podrobnost obdelave. Uporaba navedb v Odloku je zato 
potrebna. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62080 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na 12. člen odloka. Predlaga natančnejšo 
opredelitev  ureditve parkirnih mest »za lastne potrebe« v centru 
mesta, da bo MOL lahko nemoteno urejal nove površine za 
parkiranje. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

V 12. členu, prvi odstavek, 5. točka je določeno, da je dopustno 
urejanje parkirnih površin le za osebna motorna vozila in za 
lastne potrebe. S tem je omogočeno urejanje tovrstnih površin, 
saj MOL v javnem interesu ureja parkirne površine za potrebe 
mesta, kar se šteje za lastne potrebe. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62100 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na oglaševanje in sicer predlagajo, da se na 
karti 3.2 prikaže različne režime postavljanja objektov za 
oglaševanje, skupaj z omejitvami in drugimi potrebnimi parametri. 
Predlagajo, da se namesto točkovnega prikaza uporabi poligonski 
način izrisa ter da se v grafičnem prikazu upošteva tudi evidenco 
obstoječih oglaševalskih objektov. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 
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Obrazložitev stališča do 
pobude 

Tematika oglaševanja je bila podrobneje obravnavana v 
strokovnih podlagah 'Preveritev določil za področje oglaševanja v 
MOL glede na izvajanje ukrepov po novi prostorski zakonodaji in 
predlog sprememb' (LUZ d.d., 2018). Skladno s predlogom iz 
strokovnih podlag in uskladitvijo oddelkov MOL je bil delno 
korigiran tudi grafični prikaz na karti 3.2, ki se nanaša na 
oglaševanje. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62110 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na dopolnitev Odloka OPN MOL za 
zavarovanje obstoječe drevesne zasaditve. Predlagajo vključitev 
elementov protokola za izvajanje del v območju dreves in smernic 
za načrtovanje, nego (vzdrževanje) in zaščito dreves na 
gradbiščih. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pobuda je sprejemljiva, ker nadaljuje dobro prakso ravnanja z 
drevjem v MOL. Dopolni se 16. odstavek 32. člena z določilom o 
tem, da mora z načrtom zavarovanja obstoječih dreves soglašati 
organ Mestne uprave MOL, pristojen za gospodarske javne 
službe. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62120 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izvzem dela zemljišča parc. št. 1565/3, k. 
o. Trnovsko predmestje, iz območja javnih površin za potrebe 
izvedbe ustrezne premoženjsko pravne in zemljiškoknjižne 
ureditve v korist Elektro Ljubljana. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Določila OPN MOL ID že sedaj omogočajo premoženjskopravno 
in zemljiškoknjižno urejanje zemljišč obstoječih transformatorskih 
postaj, saj se skladno s petim odstavkom 58. člena te ne šteje kot 
javne površine. V primeru, da obstoječa transformatorska postaja 
nima določene pripadajoče gradbene parcele, šesti odstavek 58. 
člena omogoča, da se za določitev parcele, namenjene gradnji, k 
obstoječemu objektu iz petega odstavka uporabijo določbe 25. 
člena OPN MOL ID. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62140 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na Odlok. Posodobiti je treba določila za 
dopustne spremljajoče ureditve ob večjih površinah za mirujoči 
promet oziroma na zmogljivejših parkiriščih , kot npr. 
dopustnost/obveza ureditev avtopralnic na območjih P+R. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

NNova tehnična smernica TSG-V-2018 avtopralnice uvršča med 
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti, ki so v območjih POg na 
lokacijah P+R dopuščene. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62150 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na preveritev določil odloka in grafičnega dela 
OPN MOL ID glede drevesne zasaditve, ki na območjih začasnih 
parkirišč ni jasna in ne dopušča odstopanj od normativno 
določenega števila dreves. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Določila glede zasaditve dreves v OPN MOL ID so bila 
preverjena in so jasna. Odstopanja od zasaditve dreves so bila 
dopustna na območjih OPPN, kjer so bila parkirišča dopustna le 
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kot začasna raba. V območjih OPPN do njihove uveljavitve 
parkirišča niso več dopustna. Na območjih, kjer veljajo določila 
OPN MOL ID neposredno, pa gradbena zakonodaja začasnih 
objektov ne pozna, zato odstopanj od določil za začasne posege 
ni možno vgraditi v OPN MOL ID. Je pa v 39. člen dodano 
določilo, da je nova parkirišča dopustno senčiti tudi z 
nadstrešnicami oziroma pergolami in nanje namestiti sončni 
zbiralnik ali sončne celice (fotovoltaika). 

 

Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62170 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na dopolnitev/spremembo poteka 
regulacijskih elementov (RL in EUP) za določitev javnih 
prometnih površin. Spremenijo naj se za vse primere ureditev, ki 
so bile izvedene kot investicijski projekti MOL OGDP ali kot 
obsežnejša vzdrževalna dela MOL OGDP v obdobju od začetka 
leta 2010 do zdaj  ali pa so na podlagi izdelane projektne 
dokumentacije predvidene za izvedbo v tekočem obdobju. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Spremembe grafičnih izrisov namenske rabe PC-površine 
pomembnejših ceste in RL-regulacijskih linij za ceste se izvedejo 
na vseh cestah, za katere je bila predana dokumentacija PID. 
Podatki, ki so neskladni le zaradi spremembe geodetskih podlag, 
bodo v OPN MOL ID vključene ob prilagoditvi na potrjen in 
enoten ZKN-zemljiško katastrski načrt (ZKP-zemljiško katastrski 
prikaz, ki je veljavna geodetska podlaga, je manj natančna in se 
spreminja). 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62180 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na grafični del OPN, karti Kolesarsko omrežje 
in Mestni javni, vodni in zračni promet.Oba prikaza je treba 
uskladiti z načeli zapisanimi v Celotni prometni strategiji MOL in 
LUR ter preveriti je treba ustreznost mestnega javnega tirnega 
prometa. Prikazi v veljavnem OPN MOL ID se v času od 
uveljavitve OPN MOL ID v letu 2010 do zdaj niso bistveno 
spremenili, sočasno pa se je v tem obdobju bistveno spremenila 
mestna prometna politika, sprejeta pa je bila tudi CPS MOL in 
CPS LUR. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

KKarti Kolesarsko omrežje in Mestni javni, vodni in zračni promet 
sta skladni z načeli Prometne politike MOL, CPS MOL in CPS 
LUR. Karto ustrezno dopolnjujejo tudi parkirni normativi za kolesa 
in za motorni promet ter druge določbe glede urejanja javnega 
potniškega prometa. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62190 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na grafični del OPN. Regulacijske linije cest v 
območju Golovca se uskladi s potekom v naravi oziroma z 
operativnim delom upravljavskega načrta za Golovec, ki se 
izdeluje v okviru evropskega projekta URBforDAN. Preveri se 
prometne odseke in vstopne točke ter pomembnejše vmesne 
točke. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Javne poti na Golovcu so v OPN vrisane skladno s podatki o 
prostoru ter z  operativnim delom upravljavskega načrta za 
Golovec, izdelanega v okviru evropskega projekta URBforDAN. 
Katastrsko stanje deloma ustreza stanju v naravi, pojavljajo pa se 
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tudi odstopanja. Omrežje javnih poti se dopolni s predloženo 
strokovno podlago. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62200 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na uskladitev poteka regulacijskih linij in osi 
prometnih odsekov v grafičnem delu OPN MOL ID s potekom osi 
v naravi oziroma z operativnim delom upravljavskega načrta za 
Krajinski park TRŠ. 

Stališče do pobude Pobuda podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Javne poti v Krajinskega parka Tivoli-Rožnik-Šišenski hrib (KP 
TRŠ) so v OPN MOL ID vrisane po katastrskih mejah in po stanju 
v naravi. OPN MOL ID predstavlja osnovo za izdelavo izvedbenih 
in operativnih načrtov, med katere sodi tudi Načrt upravljanja KP 
TRŠ. Načrt upravljanja je še v pripravi, pripravlja ga upravljalec 
krajinskega parka. Ob pripravi bo moral upoštevati določila OPN 
MOL ID in načrtovati v skladu z njimi. Prometnice, predvsem pa 
pešpoti bodo kot del načrta infrastrukture za obiskovanje 
posameznih delov parka,usklajene z varstvenimi režimi in ukrepi, 
med katerimi bodo opredeljeni tudi načini pridobitve zemljišč v 
uporabo in vzdrževanje. Ko bo načrt upravljanja KP TRŠ izdelan, 
bo to samostojen načrt operativnega značaja, in prerisovanje 
njegovih vsebin v prostorski akt ne bo niti potrebno niti smiselno. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62210 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša uskladitev namenske rabe, javnih površin in 
vsebin na karti 7: Obramba in zaščita, za posamezne ukrepe 
načrtovane z OPPN za zadrževalnik Brdnikova, za spremembo 
lokacij zapornic na Zg. in Sp. Galjevcu in regulacijo struge 
Voslice. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Za posamezne ukrepe, načrtovane z OPPN za zadrževalnik 
Brdnikova, za spremembo lokacij zapornic na Zg. in Sp. Galjevcu 
in regulacijo struge Voslice, se dopolni oz. popravi načrtovane oz. 
obstoječe ukrepe na karti 7: Obramba in zaščita. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62220 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na grafiko OPN. Predlaga uskladitev poteka 
linij RL in mej EUP s potekom mej zemljišč. Zaradi neskladnosti 
MOL nima osnove za prodajo zemljišč znotraj RL cest, ki v naravi 
niso ceste. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Načelo pri risanju RL v OPN je, da  pri važnejših cestah, za 
katere obstojijo strokovne podlage, meja posega ustreza RL. Pri 
vseh ostalih cestah pa je prvo pravilo, da je meja cestne parcele 
hkrati tudi RL ceste. Vse ostale geodetske podlage so temu le v 
pomoč. Če bi spreminjali RL cest, bi to pomenilo dvoje: v enem 
delu bi se sprostila zemljišča, ki bi jih lahko ponudili v odkup 
zasebnikom, drugje pa bi moral MOL odkupovati zemljo od 
zasebnikov. To za sabo potegne obsežne zemljiške operacije, za 
razmeroma majhne površine zemljišč. Za omejen obseg točno 
določene gradnje so premiki RL smiselni, na nivoju cele MOL pa 
ne. Še posebej, ker  je mogoče uporabiti določilo 23.člena 
Odloka, 4.odstavek, ki dopušča odstopanje meje PZI od RL cest. 
Izvede se spremembe  RL za posamezne primere, kjer je na voljo 
nova parcelacija oziroma strokovna podlaga na nivoju PID. 
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Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62240 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo oz. izbris regulacijske linije na 
zemljiščih s parc. št. 186, 197 in 2462/1, vse k. o. Kašelj, skladno 
s sodnimi sklepi. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Ukine se os in RL slepe dovozne ceste. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62250 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na grafični del OPN. 
Zagotoviti je treba obračališče na parceli št. 544/40 k.o. 1733 - 
BIZOVIK. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Spremeni se RL ceste tako, da se del predvidene ceste ukine, 
oblikuje se le prostor za obračališče. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62260 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na grafiko OPN. Brisati je treba RL dovozne 
ceste. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Slepi krak dovozne ceste do enega objekta se ukine. Pot poteka 
po zasebnem zemljišču lastnika objekta, drugih uporabnikov poti 
ni. 

 

Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62270 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na grafični del OPN. Preveriti je potrebno 
širine prometnega koridorja Zadobrovške ceste in jo uskladiti s 
potekom parcelnih mej. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Zadobrovška cesta je lokalna zbirna cesta s planskim profilom, ki 
vključuje dvopasovno vozišče, stranske zelenice z drevoredom, 
kolesarskimi stezami in pločniki. Zato je planski koridor širši od 
obstoječe ceste in sega v zasebna zemljišča. Popravi pa se 
nepravilen potek RL v križišču Zadobrovška - Novo Polje cesta 
XV. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62280 

Povzetek pobude Pobuda se naša EUP TA-62. Vlagatelj predlaga spremembo 
statusa javnih poti v javno rabo. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Javne površine v navedenem območju so bile opredeljene v 
prejšnjem prostorskem aktu. Večje površine med in okoli blokov 
pa niso opredeljene kot javne. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62290 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na grafični del OPN. Lamutova ulica naj se 
slepo zaključi. Funkcionalne površine naj se priključijo  k 
zasebnemu objektu na zemljišču s parc. št. 1696 k.o. Glince. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Predlagani poseg v delu ni v skladu z urbanističnimi kriteriji. Del 
pobude ni sprejemljiv, mrežo javnih površin je treba v OPN MOL 
ID ohranjati ne glede na (neustrezno) stanje na terenu. RL se 
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ohranja. Poleg tega po parceli 674/1 (674/8, 674/9 - nova 
parcelacija GURS 2019), k-o- 1755 Glince, poteka sekundarno 
kanalizacijsko omrežje za padavinsko odpadno vodo in je 
potrebno omogočiti dostop in upravljanje. Samo najbolj vzhodni 
del parcele št. 1572/1 (1572/7 -nova parcelacija GURS 2019), k. 
o. 1755 Glince med objekti in peš potjo se izvzame iz javnih 
površin ter se zariše kot zeleni pas - ZD. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62300 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na grafični del OPN. Izbrišejo naj se RL 
odcepa dovozne poti Kraljeve ulice v Podgorici. Zemljišča so v 
zasebni lasti. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Spremeni se RL cest tako, da zasebna  slepa dovozna pot ni več 
javna površina. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62310 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na uskladitev potek regulacijskih linij 
Hradeckega ceste s katastrskimi mejami in dejanskim stanjem 
rekonstruirane ceste. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Regulacijske linije Hradeckega ceste so skladne s projektno 
dokumentacijo obnove v vzhodnem in zahodnem delu ceste. V 
osrednjem delu območja je z OPN določen planski koridor 
povezave proti Grablovičevi ulici, ki pa je širši od obstoječe ceste 
in se ohranja. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62320 

Povzetek pobude Pobuda se naša EUP TA-76. Vlagatelj predlaga spremembo 
statusa javnih poti v javno rabo ali ukinitev javnih poti. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

V mestnem središču je v okviru OPN določeno podrobnejše 
omrežje peš poti. Trenutne fizične ovire na posameznih dostopih 
načeloma ne morejo biti vzrok za ukinitev planskega omrežja peš 
poti. V območju TA-76, kjer je zgrajen paviljonski objekt, se bo 
prilagodil potek peš poti izvedenemu objektu. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62330 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP MS-189. Vlagatelj predlaga, da se 
zemljišče s parc. št. 3092/5, k.o. Ajdovščina v celoti izvzame iz 
javnih površin in se priključi k EUP MS-47. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Predlagano zemljišče v naravi predstavlja pripadajoče stopnišče 
do nižjega nivoja zunanje ureditve ob objektu, zato se opredeli 
kot stavbno (CDc) in se priključi k EUP MS-47. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62340 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na grafični del OPN. Uskladiti je treba 
regulacijske linije Žorgove ulice v Črnučah z obnovljenim stanjem 
ulice. Preveriti je treba tudi smiselnost krožne povezave 
posameznih krakov ulice. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 
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Obrazložitev stališča do 
pobude 

RL ceste se prestavijo glede na dejanski potek Žorgove ulice. 
Planirana krožna povezava sosednjih krakov ulice se ukine. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62350 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na grafični del OPN. Preveriti je treba 
ustreznost regulacijskih linij Brdnikove ulice, saj izvedba ceste v 
tem koridorju pomeni rušenje objektov. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

23. člen Odloka OPN MOL ID v sedmem odstavku določa, da 
lahko v projektu za izvedbo rekonstrukcije ceste, ob soglasju 
organa Mestne uprave MOL, pristojnega za promet ali za 
gospodarske javne službe, projektna rešitev trase ceste odstopa 
od regulacijske linije ceste. Sprememba izrisa regulacijske linije v 
OPN MOL ID se lahko v izvede le na podlagi projekta izvedenih 
del. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62390 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 199/5, 187/5, 187/3, 200/169, 200/190, 188/4, 658/6, 
187/7, 200/191, 187/6 in 200/188, vse k. o. Štepanja vas, v EUP 
GO-175 in GO-206, iz površin za mirujoči promet (POg) v 
pokopališča (ZK) z namenom širitve pokopališča skupaj s 
potrebno dopolnitvijo javnih prometnih in drugih javnih površin. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Zaradi predvidene širitve pokopališča Štepanja vas se v EUP 
GO-175 spremeni namenska raba iz POg v ZK. Hkrati s to 
spremembo se izvede tudi sprememba namenske rabe na 
območju EUP GO-392 in GO-411, in sicer iz ZPp (parki) v ZK. 
Pobuda ni sprejemljiva v delu, ki se nanaša na spremembo 
namenske rabe iz POg v ZK na območju EUP GO-206, saj bi bile 
s tem obstoječim večstanovanjskim stavbam Štepanjskega 
naselja odvzete parkirne površine, kar pa ni sprejemljivo. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62440 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na grafični del OPN. 
Preveriti je treba regulacijske elemente Poti v šolo. Ni jasno, 
zakaj dva različna prikaza prečkanj PST. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

RL Poti do šole se uskladi z izvedenim stanjem na terenu. Prikaz 
prečkanja JP južno od Poti do šole in PST se spremeni, RL se 
določi preko PST. RL se s tem poveže, PST ostane zvezna. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62450 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča 
parc. št. 674/1, k.o. 1755 - GLINCE iz ZPp v SScv. Vlagatelj 
pobude tudi predlaga da se zemljišče parc. št. 1572/1, k.o. 1755 - 
GLINCE izvzame iz javnih površin in se priključi k funkcionalni 
površini najbližjega stanovanjskega objekta. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Predlagani poseg na zemljišču parc. Št. 674/1, k.o. 1755 - Glince  
(674/4 -nova parcelacija GURS 2019), ni sprejemljiv, ker po tej 
parceli poteka poteka sekundarno kanalizacijsko omrežje za 
padavinsko odpadno vodo in je potrebno omogočiti dostop in 
upravljanje. Samo najbolj vzhodni del parcele št. 1572/1 (1572/7 -
nova parcelacija GURS 2019), k. o. 1755 Glince med objekti in 
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peš potjo se izvzame iz javnih površin ter se izriše nova EUP z 
namensko rabo ZDd-druge zelene površine. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62470 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo regulacijske linije v EUP ŠI-
158 glede na stanje na terenu. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Skladno s stanjem na terenu in izvedeno parcelacijo se prometni 
koridor Hotimirove ulice med Smrekarjevo in Alešovčevo ulico 
zoži, robne pasove se priključi k funkcionalnim površinam 
obstoječih objektov. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62480 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na grafični del OPN. 
Odsek ceste Štepanjsko nabrežje med Mekinčevo in Štepanjsko 
cesto je bil rekonstruiran, izvedena je bila nova parcelacija. P 
predlaga se uskladitev RL z zvedenim stanjem oziroma potekom 
parcelnih mej. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

RL se uskladi z novo parcelacijo. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62490 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na grafični del OPN. 
Med Periško ulico in Potjo v dolino je velika višinska razlika, zato 
ureditev nove prevozne ceste ni mogoča, smiselno pa je urediti 
pot za pešce med navedenima cestama. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Rezervat za cesto se ukine. Namesto tega se naredi rezervat za 
peš pot v širini 3 m. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62500 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP TR-394, vlagatelj predlaga, da se 
prehod od Trnovskih blokov do Staretove ulice označi kot javna 
površina. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

V naravi pot predstavlja pomemben prehod iz stanovanjskega 
območja do hodnikov za pešce in prehoda na Staretovi in v 
nadaljevanju do Barjanske. Potek obstoječe poti se izriše z 
regulacijsko linijo (RL) po parcelnih mejah. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62510 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na grafični del OPN. 
Uskladiti je treba RL cest. Zagotovi se prostor za ustrezno širino 
Tbilisijske ceste, širitev križišča Tbilisijske in Jamove ter ureditev 
kolo-parka med Tbilisijsko cesto in trgovskim kompleksom. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

RL cest se prestavi skladno s strokovnimi podlagami. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62530 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na grafični del OPN. 
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Preveriti je treba ustreznost regulacijskih elementov za Krajinski 
park Tivoli, Rožnik in Šišenski Hrib. Urediti je treba parkirišča 
oziroma vstopne točke z vso potrebno oskrbo za obiskovalce KP 
TRŠ. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Grafični del se bo sproti posodabljal skladno z ustreznimi 
strokovnimi podlagami, ko bodo le-te pripravljene. Regulacijske 
linije se lahko prilagodijo tudi na podlagi 23. člena. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62540 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na grafični del OPN. 
Preveriti je treba ustreznost regulacijskih elementov. Urediti je 
treba  parkirišča oziroma vstopne točke z vso potrebno oskrbo za 
obiskovalce Šmarne gore, npr. v zanki v AC priključku. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pobuda ne vsebuje strokovnih podlag, da bi lahko določili RL 
parkirišč in vstopnih točk parkov. V karti cestnega omrežja so 
navedena mesta prikazana shematsko s točkami. 
Predlog vstopne točke v zanki v AC priključku je sprejemljiv in 
vključen v OPN MOL ID. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62560 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na ŠI-407 in ŠI-495. Predlagana je 
sprememba območja cest tako, da bo mogoča izvedba krožnega 
križišča na stičišču Verovškove ulice in Vodovodne ceste. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Glede na že izdelano strokovno podlago za razširitev obstoječega 
T križišča se korigira izris območja cest. Krožnega križišča ni 
možno vrisati, saj ni narejene natančnejše prometne preveritve in 
zato niso znane potrebne dimenzije krožišča. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62590 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo regulacijskih elementov za 
določitev lokacije črpališča na zemljišču parc. št. 447/1, k. o. 
Sostro, zaradi uskladitve z načrtovano lokacijo črpališča v sklopu 
gradnje javne kanalizacije v Aglomeracijah v MOL na območju 23 
Sostro (Sostro sever) – prestavitev črpališča Mrakovci 
(sprememba RL). 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Lokacija črpališča se upošteva skladno s posredovanimi podatki 
MOL OGDP. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62600 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na črpališče za komunalno odpadno vodo ČP 
Pod Debnim vrhom na zemljišču parc. št. 3290/1 in 3290/2, k. o. 
Kašelj. Vlagatelj pobude predlaga, da se spremeni lokacija 
črpališča (sprememba ROE) v skladu s projektom gradnje javne 
kanalizacije v Aglomeracijah v MOL na območju 37 Pod Debnim 
vrhom. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Lokacija črpališča se upošteva skladno s posredovanimi podatki 
MOL OGDP. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 
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Zapored. štev. pobude 62610 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na vris novega črpališča za komunalno 
odpadno vodo (izris ROE) na zemljišču parc. št. 549/7, k. o. 
Sostro, ki je načrtovano v sklopu projekta gradnje javne 
kanalizacije v Aglomeracijah v MOL na območju 23 Sostro 
(Sostro jug). 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Lokacija črpališča se upošteva skladno s posredovanimi podatki 
MOL OGDP. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62620 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na grafični del OPN.  
Predlaga dopolnitev/spremembo poteka regulacijskih elementov 
prometnih površin na podlagi PZI cest v okviru gradnje 
kanalizacijskega zbiralnika C0, npr. cesta Trbeže. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Na podlagi dokumentacije PID se ugotovi rob izvedenih 
gradbenih posegov pri obnovi ceste Trbeže. K temu na vsaki 
strani ceste dodamo rezervat za planirano kolesarsko stezo širine 
1,50 m. Nova meja EUP ceste tako zajema območje obnovljene 
ceste vključno z rezervatom za kolesarske steze. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62650 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na traso kanalizacijskega zbiralnika C0. 
Vlagatelj pobude predlaga, da se potek trase kanalizacijskega 
zbiralnika C0 uskladi z aktualnimi rešitvami poteka trase, ki jih 
posreduje MOL OGDP. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Trasa zbiralnika C0 se uskladi s posredovanimi podatki s strani 
JP Voka Snaga. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62660 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na grafični del OPN. 
Predlaga dopolnitev regulacijskih elementov za določitev ceste v 
Gameljnah med AC priključkom Šmartno in Dunajsko cesto. 
Dopolniti je treba srednji manjkajoči odsek. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Na podlagi izdelanih strokovnih podlag Primerjava variant idejnih 
rešitev vzhodnega dela obvoznice naselja Gameljne (ZaVita, 
november 2020) se določi RL nove cestne povezave v 
Gameljnah. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62670 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na uskladitev določil odloka, zaradi sprememb 
gradbene in prostorske zakonodaje, klasifkacije objektov, Uredbe 
o razvrščanju objektov itd.. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Redakcijski popravek zaradi uskladitev besedila odloka s 
spremembami gradbene in prostorske, Uredbe o razvršanju 
objektov, klasifikacije itd.. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62700 
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Povzetek pobude Pobuda se nanaša na 95. člena odloka in sicer, da se dopolni 13. 
alineja, ki se glasi »- parkirne površine, razen v parkirnih conah 1 
in 2, pri čemer ozelenitev z zasaditvijo dreves ni obvezna« 
skladno s Strokovnimi podlagami za parkirišča za tovorna vozila. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Skladno z ugotovitvami iz SP za parkirišča za tovorna vozila se 
ureditev parkirnih površin do uveljavitve OPPN ne dopušča več, 
saj ne gre izključno za problematiko tovornih vozil. Degradacija 
prostora in uničenje zemljine se med drugim zgodi že z 
nasipavanjem terena, ki se izvaja ne glede na kasnejši namen 
uporabe parkirne površine. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62710 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na omejitev gradnje trgovin v IG-površine za 
gospodarstvo in IP–površine za proizvodnjo. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pobuda za omejitev gradnje trgovin v IG in IP namenskih rabah je 
z vidika urejanja prostora sprejemljiva in v določeni meri že 
vpeljana v določila odloka. Posamezna  območja namenskih rab 
so določena prostorsko specifično, kot na primer oddaljenost od 
stanovanj, bližina železnice ipd., posledično je te lokacije 
potrebno prvenstveno nameniti prav načrtovani dejavnosti, ostale 
a še vedno kompatibilne dejavnosti pa a se dopušča pogojno, kot 
dopolnitev  osnovne dejavnosti. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62720 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izris obstoječe povezovalne pešpoti v EUP 
ŠI-183 in ŠI-243. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Gre za obstoječo pešpot, ki je pomembna za okoliške stanovalce, 
zato je javno povezavo smiselno ohranjati. Izriše se os in 
regulacijska linija pešpoti. 

 

Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62730 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izris regulacijske linije in osi pešpoti na 
zemljišču parc. št. 2106/1, k. o. Vič. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Izriše se os in RL peš poti. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62740 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na obstoječo pešpot ob cerkvi in načrtovanem 
župnišču v EUP ŠI-128, ki naj se ohranja kot javna povezava. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Gre za obstoječo pešpot, ki je pomembna za okoliške stanovalce, 
zato jo je smiselno ohranjati. Določilo o ohranitvi pešpoti se 
zapiše v PPIP. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62750 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo oz. izbris regulacijske linije na 
zemljiščih s parc. št. 186, 197 in 2462/1, vse k. o. Kašelj, skladno 
s sodnimi sklepi. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 



53 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Ukine se os in RL slepe dovozne ceste. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62760 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na določitev javnih površin na parkirnih žepih 
v EUP ŠE-527. Vlagatelj pobude predlaga, da se preuči njihov 
obseg zaradi prejetih pobud za odkup. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Regulacijske linije, ki označujejo javne prometne površine, so bile 
v predhodnem postopku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID 
usklajene z rešitvijo iz zazidalnega načrta, po katerem je bilo 
območje zgrajeno. Zemljišča ob vozišču, ki so bila predvidena za 
ureditev parkirišč in obračališč ter niso v zasebni lasti, se ohrani 
kot javne površine in del dovoznih cest. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62770 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na korekcijo meje EUP TR-246 tako, da se 
območje poveča proti severu in zmanjša proti vzhodu 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pobuda se upošteva, in sicer se izris EUP uskladi z obstoječim 
stanjem v prostoru. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62790 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP VO-41. Vlagatelj predlaga, da se 
zemljišče s parc. št. 102,  k.o. Šentpeter, priključi EUP VO-42 s 
podrobno namensko rabo CDo. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

En izmed strateških ciljev je omogočiti večjemu deležu otrok 
vzgojo v vrtcih ob hkratnem nudenju zdravega okolja za bivanje in 
delo. V Ljubljani se soočamo z nenehno rastjo potreb po prostih 
mestih v vrtcih, kar narekuje povečevanje kapacitet obstoječih 
vrtcev. Gre za nadgraditev mreže družbene infrastrukture, ki je v 
javnem interesu, zato se zemljišče priključi k enoti VO-42, kjer 
deluje obstoječi vrtec. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62820 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo določil OPN MOL ID tako, da 
se uskladijo z zasnovo OPPN. Preveri naj se  umestitev javne 
podzemne parkirne hiše pod parkom ob novi povezovalni cesti in 
postavitev Šlajmerjevega paviljona na lokaciji Stare pošte. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Gre za uskladitev z vsebinami OPPN, ki je v delu. 

 

Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62830 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo regulacijske linije na zemljiščih 
s parc. št. 182/4 in 182/3, obe k. o. Stožice, skladno z novo 
parcelacijo. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

RL ceste se premaknejo skladno s predloženo novo parcelacijo. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 
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Zapored. štev. pobude 62840 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na območje TA-30, na razveljavljen Odlok o 
občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja CO5/9 
Elektro Ljubljana (Uradni list RS, št. 64/05) in sicer da se določila 
razveljavljenega OLN glede novogradenj in javnih površin 
smiselno vnesejo v tekstualni (PPIP) in grafični del OPN MOL ID. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Na območju je načrtovana nova RTP Center pod osrednjim trgom 
in v kleti novega poslovnega objekta, ki pa v veljavnem OLN za 
del območja urejanja CO5/9 Elektro Ljubljana ni obravnavana. 
Celotno območje je komunalno opremljeno, ustrezno je urejena 
obstoječa prometna ureditev in dostop do območja. Pogoje za 
gradnjo objektov se smiselno vnese v grafični in tekstualni del 
OPN MOL ID. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62850 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na OPPN 65, in sicer na določila v zvezi z 
višino objekta. Predlaga se, da se dopustna višina objektov 
opredeli z absolutno višino in ne z etažnostjo objektov. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pobuda se upošteva tako, da se v OPPN 65 popravi predpisana 
višina objektov in sicer iz zahtevane etažnosti v absolutno višino 
objekta. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62860 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP TR-396, vlagatelj predlaga izris javne 
površine tudi na zemljišču parc. št. 1/21, k.o. Trnovsko 
predmestje. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

V naravi je že obstoječa javna površina. Predlog pomeni izris 
javne površine skladno s stanjem na terenu in usmeritvami 
naloge Evidenca nepremičnega premoženja Mestne občine 
Ljubljana (ENP). 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62870 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na uskladitev OPN MOL ID s sprejetim OPPN 
377 Gramoznica Gameljne – del, in sicer na določitev poteka 
vzhodnega dela obvoznice mimo Gameljn. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Koridor obvoznice Gameljn se izriše skladno s strokovno podlago 
Primerjava variant idejnih rešitev vzhodnega dela obvoznice 
naselja Gameljne (ZaVita, november 2020). 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62880 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP SL-199 in sicer, da se doda možnost 
dostopa tudi z južne strani preko obstoječe uvozne klančine v 
parkirno hišo. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

V usmeritvah za OPPN 95: JUŽNI TRG, ki zajema EUP SL-198 in 
SL-203, je predpisana povezava parkirnih etaž z garažno hišo 
pod Kongresnim trgom. Z namenom omogočanja dodatnega, 
prostorsko ustreznejšega dostopa se doda možnost dostopa do 
objekta z južne strani preko uvozne klančine v Parkirno hišo 
Kongresni trg. 
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Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62890 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na dopolnitev določil za OPPN 326 Livada – 
šport. Vlagatelj pobude predlaga, da se poleg že dopustnih 
dejavnosti dopusti tudi možnost ureditve avtokampa. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Skozi pobude se izkazuje interes za ureditev več območij za 
kampiranje na območju MOL, kjer takih območij primanjkuje, zato 
je pobuda sprejemljiva. Dejavnost kampa je v območjih z 
namensko rabo ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport že 
dopustna in je kompatibilna s programom, ki je v območju 
predviden. Ker so usmeritve za območje OPPN 326 Livada – 
šport bolj omejujoče od splošno dopustnih dejavnosti, se določila 
dopolni tako, da bo v območju možno urediti tudi kamp. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62900 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo PPIP za EUP RŽ-142, in sicer 
na izbris/spremembo določila tako, da bo omogočen obstoj 
parkirišča tudi po izgradnji kopališča Ilirija. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Parkirišče Tivoli ima dvojno funkcijo - služi obiskovalcem parka in 
obiskovalcem mestnega središča. Parkirišče je pomembno za 
spodbujanje trajnostne mobilnosti, saj omogoča parkiranje 
motornih vozil in peš dostop do zelenih površin in mestnega 
središča, zato je smiselno, da se ohrani tudi po izvedbi kopališča. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62940 

Povzetek pobude "Pobuda se nanaša na spremembo določil OPN MOL ID tako, da 
se uskladijo z zasnovo OPPN za pozidavo pri križišču Dunajske 
in Linhartove. 
Dopusti naj se novogradnje ob križišču Dunajske in Linhartove 
ceste do višine objektov Petrolove in Delove stolpnice. Preveri naj 
se možnost umestitve stanovanjskega programa." 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Gre za uskladitev določil z vsebinami OPPN, ki se pripravlja za 
območje Gospodarskega razstavišča, dopusti se gradnja 
stanovanj, ureditev zelenih površin se dopusti v sosednji EUP 
BE-560. Predlagani poseg je v skladu z usmeritvami za 
urbanistično urejanje prostora MOL, ki določajo, da je prednostno 
zagotavljanje površin za pozidavo znotraj že urbaniziranih 
območij (razvoj »navznoter« z zgoščevanjem poselitve in 
prenovo) po načelu racionalne rabe prostora z zgostitvami 
poselitve znotraj zazidalnih površin. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62950 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo regulacijske linije v EUP ŠI-
158 glede na stanje na terenu. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Skladno s stanjem na terenu in izvedeno parcelacijo se prometni 
koridor Hotimirove ulice med Smrekarjevo in Alešovčevo ulico 
zoži, robne pasove se priključi k funkcionalnim površinam 
obstoječih objektov. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62960 
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Povzetek pobude Pobuda se nanaša na preveritev možnosti spremembe 
prostorskega načrta območij EUP ČR-426 in ČR-425 z namenom 
ureditve Črnuškega bajerja. Kot možnost predlagajo, da se bajer 
zasuje in da se na območju uredi parkovna površina. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

OPN MOL ID določa EUP ČR-425, ČR-310 in ČR-488 kot 
območje OPPN 159: OPEKARNA ČRNUČE oziroma območje 
celovite prenove degradiranega območja nekdanje Opekarne 
Črnuče, ki ga je treba urbanistično celovito urediti, kar je možno 
le z izdelavo OPPN. Do uveljavitve OPPN je dopustno urejanje 
parkovnih in odprtih bivalnih površin, drevoredov, površin za 
pešce, otroških igrišč in podobno. Za območje ČR-426 pa je 
določen način urejanja OPN MOL ID, dopustni so objekti in 
dejavnosti v skladu z namensko rabo ZS – površine za oddih, 
rekreacijo in šport. Za ureditev parkovnih površin sprememba 
OPN MOL ID ni potrebna, saj že veljavna določila omogočajo 
tovrstno ureditev. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62970 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na OPPN 106 Kolizej in sicer, da se določila 
uskladijo z elaboratom lokacijske preveritve za objekt Kolizej. 
Vlagatelj predlaga uskladitev gradbenih mej, gradbene linije ter 
regulacijske linije arkad. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

S sklepom o lokacijski preveritvi za dele enot urejanja prostora 
MS-132, MS-171 in MS-172 (Ur.l.RS, št. 73/20) je ob Zupančičevi 
ulici dopustno preseganje gradbene meje (GM) z balkoni do 1,50 
m. Balkoni in oblikovni elementi fasade ob Župančičevi ulici na 
severni lameli Palače Schellenburg presegajo gradbeno mejo, 
podano v OPN MOL ID. Objekt je zasnovan v obliki črke H, proti 
Župančičevi ulici sta obrnjeni dve lameli objekta. Na južni lameli 
so balkoni in oblikovni elementi fasade ob upoštevanju določil 
OPN MOL ID dopustni, na severni lameli pa balkoni presegajo 
GM, kar ne omogoča vzpostavitve enakega izgleda fasad objekta 
ob Župančičevi ulici, zato se GM poravna v liniji Župančičeve 
ulice. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62980 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na OPPN 105: Klinike in sicer, da izbriše 
določilo glede referenčnih višin. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Območje kliničnega centra je treba intenzivirati, širši cilj investicij 
v objekte za zdravstveno oskrbo je izboljšati pogoje za izvajanje 
kakovostne zdravstvene obravnave vseh bolnikov. V letu 2020 in 
2021 je bil izveden tudi javni natečaj za urbano prenovo 
medicinskega območja Vodmat. Teren proti Ljubljanici pada, zato 
je možno določila glede višine uskladiti tako, da bo v območju ob 
Bohoričevi dopustna višja pozidava. S spremembo določila glede 
višine objektov se omogoči izvedba državno pomembnega 
projekta. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 62990 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo izrisa javnih površin tako, da 
se zemljišče parc. št. 2009/15 k.o. Bežigrad izvzame iz javnih 
površin. 

Stališče do pobude Pobuda se ne nanaša na vsebine OPN MOL. 
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Obrazložitev stališča do 
pobude 

Območje zemljišča parc. št. 2009/15 k.o. Bežigrad ureja Odlok o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu 173 Parmova. OPPN 
na predmetni parceli predvideva zunanjo ureditev 
večstanovanjskih objektov. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63000 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na OPPN 304 v EUP ČR-417. Predlagajo, da 
se preveri skladnost določil OPN MOL ID, varstvenih režimov, 
rentabilnosti pozidave in možnosti za novogradnje. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

OPN MOL ID za urejanje območja ČR-417 določa izdelavo OPPN 
304: VRTNO MESTO PODGORIŠKA GMAJNA z namenom 
celostnega urejanja. Obveznost izdelave OPPN se ohrani. V 
sklopu izdelave OPPN, ki bo podrobno obravnaval prostor, se 
preveri varstvene režime, rentabilnost pozidave in možnosti za 
novogradnje. Ob upoštevanju prostorskih izvedbenih pogojev iz 
OPN MOL ID bo v OPPN podrobneje določeno: območje 
podrobnega načrta, arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve 
prostorskih ureditev, načrt parcelacije, etapnost izvedbe 
prostorske ureditve, če je ta potrebna, rešitve in ukrepi za 
celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepi za 
varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave, rešitve in 
ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, pogoji glede 
priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in 
grajeno javno dobro, vplivi in povezave s sosednjimi enotami 
urejanja prostora, dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63010 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP JA-857 in sicer, da se dopusti tudi 
objekte in dejavnosti, ki bodo omogočale izgradnjo objektov bruto 
tlorisne površine 4.500 m2 za širitev ZD Ljubljana PE Jarše, 
prostorov za potrebe Lekarne Ljubljana, prostorov za potrebe ČS 
Jarše, prostore nove enote Družinskega centra Mala ulica in 
mladinski center v Jaršah. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Mestna občina Ljubljana načrtuje v EUP JA-857 gradnjo objekta v 
katerem bi bili poleg prostorov zdravstvenega doma še lekarna in 
prostori družbene infrastrukture za potrebe ČS Jarše. Območje v 
osrednjem delu stanovanjske soseske je eno od pomembnih 
razvojnih območij, saj predstavlja pomembno stičišče soseske na 
katerega se navezujejo programi s pomembnimi mestoslužnimi in 
mestotvornimi funkcijami. Z umestitvijo dodatno predlaganih 
dejavnosti in programov bo omogočeno vzdrževanje vitalnosti 
soseske. Vendar pa je območje varovano z Uredbo o 
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika 
Ljubljanskega polja, ki na obravnavanem zemljišču dopušča 
gradnjo pod posebnimi pogoji. PPIP se dopolni tako, da bo 
dopustna gradnja predlaganih programov in v velikosti, kot jo 
dopušča Uredba: "Poleg objektov in dejavnosti CDz so dopustne 
tudi: 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno 
delo: samo dejavnosti predšolske vzgoje in stavbe za 
neinstitucionalno izobraževanje, 12201 Stavbe javne uprave: 
samo četrtna skupnost, 12301 Trgovske stavbe: samo lekarna, 
12620 Muzeji, arhivi in knjižnice: samo knjižnice in 12610 Stavbe 
za kulturo in razvedrilo: samo dvorane za družabne prireditve za 
potrebe četrtne skupnosti, 12420 Garažne stavbe: samo za 
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potrebe objekta, 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: 
samo nadstrešnice brez opredeljenega stalnega namena, 24122 
Drugi gradbeni in inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti 
čas: samo otroška in druga javna igrišča, vse do največ 2000 m2 
skupne površine tlorisa objekta in tlakovanih površin. Za 
povečanje zazidane površine je treba zagotoviti nadomestne 
zatravljene površine za pronicanje padavin. Odstopanja od 
predpisanih parkirnih normativov se dokaže z mobilnostnim 
načrtom. Dopustni so posegi v skladu z Uredbo o 
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika 
Ljubljanskega polja." 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63020 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP JA-259 in sicer, da se spremeni 
podrobna namenska raba CU - osrednja območja centralnih 
dejavnosti v CDd - območja osrednjih dejavnosti brez stanovanj. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Iz morfološke in strukturne podobe območja je razvidno, da gre 
za industrijsko oziroma proizvodno območje, prevladujejo velike 
grajene strukture. Območje ima sicer kot celota dolgoročni 
razvojni potencial za prestrukturiranje. V območju pobude 
strokovna podlaga Šmartinska partnership Ljubljana, 2009, 
Hosoya Schaefer Architects in partners predvideva ureditev dveh 
programskih sklopov - trgovskega dela in Tehnološkega parka. 
Skozi prakso in izvajanje OPN se je pokazalo, da večje število 
območij, ki jim je bila s prehodom iz Dolgoročnega plana v OPN 
MOL spremenjena namembnost območja, procesi reurbanizacije 
sploh niso začeli. Eno izmed takšnih območij je tudi območje Žita, 
ki mu je bila z OPN določena drugačna namenska raba od 
obstoječe. Na območju že v obstoječem stanju dejavnosti v 
prostoru hrup presega III. stopnjo varstva pred hrupom, zato je 
območje manj primerno za bivanje. Prav tako pa bi umeščanje 
stanovanjskih objektov lahko predstavljalo omejitve glede virov 
hrupa in onemogočale nadaljni razvoj obstoječim proizvodnim 
dejavnostim in predvidenim novim cestnim povezavam. Zato je 
sprememba podrobne namenske rabe CU - osrednja območja 
centralnih dejavnosti v CDd - območja osrednjih dejavnosti brez 
stanovanj smiselna. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63070 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na cestno omrežje. Predlaga ukinitev koridorja 
javne poti za pešce in kolesarje na zemljišču 755/3, k.o. 1730 
Moste. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Prestavi se vzhodna RL koridorja kolesarske in peš poti na 
parceli 755/3. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63090 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo RL cest. V  območju parcel  št. 
293/7, 294/9 in 295/7, k.o. 1752 Stanežiče  se na severu zoža 
koridor lokalne zbirne ceste, na jugu pa razširi koridor lokalne 
krajevne ceste (Kolesarska pot). Na razširjeni Kolesarski poti se 
preveri ureditev hodnika, kolesarskih stez, enosmernega vozišča 
in navezave na zahodni krak LZ ceste. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 
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Obrazložitev stališča do 
pobude 

Spremeni se RL cest v Stanežičah z zožanjem koridorja LZ ceste 
in razširitvijo koridorja LK ceste. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63100 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo določil zemljišča parc. št. 
2324, 2325/1 in 2325/3, vse k.o. Stožice za legalizacijo objektov 
za konjeniške športe na območju ob Savi zahodno od hipodroma. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pobuda se delno upošteva, gre za uskladitev z dejanskim 
stanjem v prostoru. Območju, ki se nahaja izven 40 m obrečnega 
pasu Save, se namenska raba spremeni iz površin za oddih, 
rekreacijo in šport v športne centre. Območje je neurejeno, zato 
je predvideno urejanje z OPPN, ki bo opredelil natančnejše 
programe in podal usmeritve za urejanje prostora. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63110 

Povzetek pobude Vlagatelj pobude predlaga, da se definicija izraza ''dvojček'' 
redefinira z večjo natančnostjo in da se doda natančnejše pogoje. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Predlog se upošteva tako, da se dodatno pojasni, da morata biti 
obe enoti dvojčka izvedeni hkrati (v enakih gabaritih tako, da 
oblikujeta zrcalni stavbi) ter da je v vsaki enoti le eno stanovanje. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63120 

Povzetek pobude Vlagatelj pobude predlaga, da je predpisan odmik terasne etaže 
za najmanj 3,00 m lahko manjši, če je celoten objekt dovolj 
oddaljen od parcelne meje. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Odmik terasne etaže na ulično stran je bil uveden zaradi 
ustreznega oblikovanja obulične grajene strukture. Tako je 
mogoče z večjo verjetnostjo doseči skladnost v prostoru, saj sta 
tako v primeru dvokapnice kot ravne strehe, torej terasne etaže 
obe v prostoru kot pojavnost bolj usklajeni. Predlagan poseg se 
upošteva na preostalih stranicah stavb. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63130 

Povzetek pobude Vlgatelj pobude predlaga, da se pri definiciji izraza "vrzel" 
dodatno pojasni, da je pojem vezan na preteklo stanje oziroma na 
časovno komponento. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pobuda za dopolnitev definicije izraza  "vrzel" tako, da se pojasni, 
da vrzel ni časovno pogojena je brezpredmetna, saj ta vedno 
lahko nastane. Z vidika urejanja prostora je takšna razlaga 
ustrezna in je na ta način tudi uvedena v določila OPN. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63170 

Povzetek pobude Vlagatelj pobude predlaga, da se v 11.členu, pri CU – Osrednja 
območja centralnih dejavnosti, točka 3. dopolni tako, da se 
pojasni za katere javne površine gre, kot na primer: trge, parke 
itd. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Vsebina predloga je skladna s pomenom določila, z dopolnitvijo 
določila, se odpravijo morebitne nejasnosti določbe. 
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Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63180 

Povzetek pobude Vlagatelj pobude predlaga, da se dopusti  umeščanje hotelov in 
drugih vrst namestitve (npr. kampi, naselja bungalovov, parkirišča 
za avtodome, …) na več lokacijah ali rabah (ob upoštevanju 
klasifikacije objektov). 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Predlog za dopolnitev dopustnih dejavnosti se upošteva skladno 
s konceptom prostorskega razvoja občine, ki glede na določeno 
namensko rabo, v prostoru načrtuje dopustne objekte in 
dejavnosti in hkrati omogoča tudi pogojno dopustne objekte in 
dejavnosti. Te so se v predmetnem postopku glede na namensko 
rabo ponovno preverile in glede na sprejeto Uredbo o razvrščanju 
objektov in Tehnično smernico TSg-V-006:2018 tudi posodobile. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63200 

Povzetek pobude Vlagatelj pobude predlaga, da se dopusti umeščanje kolesarnic 
(12420 Garažne stavbe) na širšem območju, predvsem tako, da 
bo omogočena gradnja (večjih, varovanih pa tudi manjših in ne-
javnih) kolesarnic v mestnem središču in soseskah. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Predlog glede obširnejšega dopuščanja umeščanja kolesarnic se 
upošteva tako, da se dopolni 11. člen in Prilogo 4. Dodatno se 
umeščanje kolesarnic dopusti v območjih z namensko rabo CU v 
celoti, v območjih z namensko rabo ZS in PC pa pogojno, in sicer 
na območjih ZS v velikosti do 100 m2 BTP, na obrobju EUP, ter 
na območjih PC na končnih postajališčih javnega potniškega 
prometa. Sicer se javne kolesarnice kot nezahteven objekt v 
velikosti do 50 m2 dopušča v večini namenskih rab, razen npr. na 
ZPp, ZPps, ZV, K1, K2, Go, ipd. Predlog, da se dopusti 
umeščanje večjih kolesarnic na splošno tudi na območjih z 
namensko rabo POd, PC in ZPp v mestnem središču ni 
sprejemljiv, ker gre objekte, ki imajo s svojo obliko in pojavnostjo 
znaten vpliv na prostor in bi preveč vplivali na sicer načrtovan 
odprt in ozelenjen prostor. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63220 

Povzetek pobude Vlagatelj pobude predlaga, da se dejavnosti v mestnem središču 
zasnujejo bolj široko, da se dopusti izkoriščanje podstrešja brez 
pogojev, da se dopusti dozidave tudi v primeru preseženih 
urbanističnih faktorjev, da se dopusti nadvišanje objektov ter da 
se za mestno središče oblikuje samostojen člen. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Predlog se upošteva skladno z ugotovitvami Strokovnih podlag za 
mestno središče in sicer kot je pojasnjeno v nadaljevanju. 
Dejavnosti v mestnem središču so že sedaj uvedene najširše, saj 
je pretežno določena CU namenska raba prostora, kljub temu se 
na podlagi SP za mestno središče dejavnosti po posameznih 
namenskih rabah posamično dopolnijo, in sicer pri CU – Osrednja 
centralna območja in ZS – Površine za oddih, rekreacijo in šport 
se dodajo kolesarnice, prav tako se jih doda v PC – Površine cest 
na območju končnih postajališčih javnega potniškega prometa. V 
CDi – Območja centralnih dejavnosti za izobraževanje se doda 
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo, v CDk – Območja 
centralnih dejavnosti za kulturo se doda 12520 Rezervoarji, silosi 
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in skladišča: samo skladiščne stavbe za potrebe osnovne 
dejavnosti objekta. 
Izkoriščanje podstrešij se za tip stavb VS dopusti tudi kadar sta 
zazidanost (FZ) ali izraba (FI) gradbene parcele, na kateri stoji 
obstoječi objekt, večji od zazidanosti ali izrabe gradbene parcele, 
ali kadar sta faktor odprtih bivalnih površin (FBP) ali faktor zelenih 
površin (FZP) manjša, kot sta določena s tem odlokom, prav tako 
se dopusti tudi nadzidave, pod pogojem, da se višina venca 
nadzidane stavbe v uličnem nizu poveča le do višine venca 
sosednje višje stavbe, višina slemena nadzidane stavbe pa le do 
višine slemena sosednje višje stavbe, če taka stavba ne 
predstavlja obstoječega višinskega poudarka:  
Samostojna določila za mestno središče so določena v 13 členu, 
(16) odstavek, ki so bila tudi dopolnjena, druga določila so 
oblikovana posredno, in sicer z uvedbo namenske rabe in VS 
tipologije. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63230 

Povzetek pobude Vlagatelj pobude predlaga, da se razširi definicija izraza 
»dvojček« tako, da se doda besedico hkrati, saj se le na ta način 
doseže da se nadzidava in prizidava zgodita sočasno in se na ta 
način doseže želena enakosti obeh enot. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Predlog se upošteva tako, da se dodatno pojasni dvojčka, da 
morata biti obe enoti dvojčka izvedeni hkrati ( v enakih gabaritih 
tako, da oblikujeta zrcalni stavbi). 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63240 

Povzetek pobude Vlagatelj pobude predlaga, da se dopustnost tipa NB v območjih 
tipologije NA dopusti le izjemoma, torej s PPIP oziroma se v 
podrobna določila zapiše kje je tip NB prepovedan. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Z vidika zagotavljanja notranjega t.j. trajnostnega razvoja je 
zgoščevanje več vrst individualnih objektov ustrezno. Prav tako 
se v območju MOL že nahaja več tipološko mešanih območij. 
Splošno določilo, ki omogoča tip NB v območjih NA, zato v odloku 
ostaja. Na posameuznih območjih, kjer se presodi, da mešanje 
tipologij NA in NB ni ustrezno (npr. v obmestju), pa je predlog 
sprelemljiv in se upelje PPIP, ki gradnje tipa NB ne dopusšča. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63250 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na redefincijo tipologije VS in na preveritev 
opredelitve EUP, kjer je tak tip gradnje dopusten. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Skladno z ugotovitvami Strokovnih podlag za mestno središče se 
predlog upošteva tako, da se V 3. člen se uvede razlaga pojma: 
Strnjena obulična pozidava je skupek medsebojno povezanih 
stavb z različnimi gabariti, ki z glavno fasado mejijo na ulico in 
tvorijo strnjen niz. 
V 15. člen v Preglednici 15 se Stavbni blok preimenuje v: Visoka 
stavba v nizu z opisom objektov:  
Stavbni blok: niz objektov v kareju z nepozidanim prostorom v 
sredini. V 20 členu nato sledi še dopolnitev faktorjev za določitev 
stopnje izkoriščenosti gradbene parcele po območjih namenske 
rabe. 
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Strnjena obulična pozidava: visoke stavbe z različnimi gabariti v 
nizu, ki se med seboj stikajo vsaj z eno stranico ali z njenim 
delom in ki z glavno fasado mejijo na ulico  
V 19.členu se doda nov odstavek: Ne glede na določila tretjega 
odstavka tega člena so za tip stavb VS dopustne tudi nadzidave, 
pod pogojem, da se višina venca nadzidane stavbe v uličnem 
nizu poveča le do višine venca sosednje višje stavbe, višina 
slemena nadzidane stavbe pa le do višine slemena sosednje 
višje stavbe, če taka stavba ne predstavlja obstoječega 
višinskega poudarka ter izraba podstrešij. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63270 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na določitev višine objektov tipa F in višine 
objektov v namenski rabi BC. Vlagatelj meni, da je tip F je 
dopustno graditi povsod (4. odstavek 21. člena), ni pa omejena 
njihova višina. Prav tako ni omejena višina objektov v namenskih 
rabah BC. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Za tip F, ki je specifičen, višine s splošnimi pogoji ni mogoče 
določiti enotno za vse situacije. V primeru, da se objekt tipa F 
gradi v EUP z določenim drugačnim tipom objekta, se ta po višini 
prilagodi tipu, ki je za to enoto določen. V primerih, ko je za EUP 
določen tip F, kar velikokrat kot ugotavlja pobudnik, velja tudi za 
namensko rabo BC, se višina določi glede na preostale 
urbanistične faktorje (FI, FZP). Višino določajo preostali 
urbanistični faktorji. V posameznih EUP, kjer je to utemeljeno in 
potrebno, je lahko določena tudi s PPIP. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63290 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na popravek določila v zvezi z dopustnimi 
posegi v območju RL, tako da se v besedilu »V območju 
regulacijskih linij, ki imajo določene osi in kategorije cest na karti 
4.7 »Cestno omrežje in območja parkirnih režimov«, je dopustna 
tudi gradnja cestne infrastrukture.« nadomestiti z »je dopustna 
gradnja prometne infrastrukture.« 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Redakcijski popravek zaradi uskladitve pojmov. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63310 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na dopolnitev 24.člena tako, da se pri 
posameznih določilih za odmike stavb od sosednjih parcel doda, 
da ta ne veljajo kadar gre za odmik od javne površine cest. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Zaradi večje jasnosti odloka se 10. odstavek 24. člena dopolni 
tako, da določila za odmike vseh vrst objektov od EUP z 
namensko rabo PC oziroma regulacijske linije javne ceste veljajo 
ne glede na odmike, določene v prvem, tretjem, četrtem in 
šestem odstavku tega člena. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63320 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na določitev velikosti gradbene parcele tudi za 
nestanovanjske objekte, ki se po tipologiji uvrščajo med NA, ND 
in NV. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 
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Obrazložitev stališča do 
pobude 

Z upoštevanjem predloga se zagotavlja ohranjanje morfološke 
strukture območij. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63330 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na peti odstavek 32. člena. Pobuda podaja 
mnenje, da je določilo glede zagotavljanja odprtih bivalnih površin 
in otroških igrišč za mestno središče prestrogo. Pobuda predlaga, 
da se določilo za mestno središče spremeni na način kot za PM 
(npr. … se količina (kvadratura) odprtih bivalnih površin ne sme 
zmanjšati…). Pri obravnavi naj se upošteva izdelane strokovne 
podlage (SP mestno središče, LUZ d.d.). 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pobuda se upošteva tako, da se povzame predlog dopolnitve 32. 
člena Odloka, ki je naveden v SP Mestno središče, st. 74 (2019, 
LUZ, d.d.). 32. člen Odloka se dopolni z novim (10) odstavkom. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63410 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na tehnični popravek faktorjev na območju 
RD-420. Zapisana sta dva faktorja (FI in FZ) za tip stavbe NV. 
Briše se FI in popravi FZ, ki je 35. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pobuda se upošteva tako, da se popravi določilo FI in FZ v EUP 
RD-420 in sicer tako, da se FI črta, FZ pa iz 30 popravi na 35. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63420 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo urbanističnih pogojev za EUP 
RN-212. Vlagatelj pobude meni, da določila, ki narekujejo, naj 
urbanistična zasnova v EUP RN-212 sledi zasnovi v EUP RN-536 
niso smiselna, ker je EUP RN-212 oddaljena več kot kilometer od 
EUP RN-536 in ima drugačno namensko rabo. Predlaga, da se 
določilo izbriše. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Namen veljavnih urbanističnih pogojev je določiti oblikovalski 
koncept vpadnice - Dolenjske ceste ob prestrukturiranju območja 
med Dolenjsko cesto in železnico, ki poteka. Določila temeljijo na 
usmeritvah iz Strokovnih podlag za preveritev in predlog 
sprememb namenske rabe, načinov urejanja in urbanističnih 
pogojev v OPN MOL ID za prostor ob vpadnicah in notranjih 
cestnih obročih, LUZ d.d., november 2013.  
Kot vodilo pri preobrazbi je bil kot najprimernejši določen vzorec 
pozidave iz RN-536, to je točkovna stavbna struktura srednjega 
do visokega merila, z urejenimi vmesnimi odprtimi površinami 
(zelenice in tlakovane površine - manjši trgi), posledično pa so 
bile izbrisane gradbene linije vzdolž Dolenjske ceste. Da se 
omogoči ureditev kvalitetnih trgov in zelenic med objekti, se faktor 
zazidanosti (FZ), ki je sedaj 50, spremeni na 35. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63440 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na dopolnitev urbanističnih pogojev za OPPN 
169 in sicer se stavek v določilu:"Na zemljiščih s parc. št. 1296/8, 
1296/11 in 1296/12, vse k. o. Vič, je dopustna tudi gradnja 
objekta po določilih za namensko rabo SSse." dopolni z:" Gradnja 
je dopustna do uveljavitve OPPN.". Brez te dopolnitve 
urbanističnih pogojev na predmetnih zemljiščih ni možna 
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pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo postopka legalizacije 
objektov. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Dopolni se urbanistične pogoje v EUP RD-387 in sicer tako, da se 
glasi: "Na obstoječih stanovanjskih objektih ali drugih objektih, 
navedenih v splošnih določilih odloka OPN MOL ID, so dopustni 
samo rekonstrukcije, vzdrževalna dela in odstranitev objektov ter 
spremembe namembnosti v skladu z določili odloka OPN MOL 
ID. Na zemljiščih s parc. št. 1296/8, 1296/11 in 1296/12, vse k. o. 
Vič, je dopustna tudi gradnja objekta po določilih za namensko 
rabo SSse. Gradnja je dopustna do uveljavitve OPPN. S 
soglasjem lastnikov zemljišč s parc. št. 1296/8, 1296/11, 1296/12 
in 1292, vse k. o. Vič, je dopustna tudi gradnja na parcelno mejo. 
Na zemljišču s parc. št. 1236, 1293/1, 1293/13, 1293/16 in 
1293/17, vse k. o. Vič, je do uveljavitve OPPN dopustna ureditev 
vrtičkov oziroma mestnega sadovnjaka." 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63450 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na popravek usmeritev za OPPN 279: 
Tržaška (Trg MDB - Dolgi most), zaradi ukinitve Odloka o 
lokacijskem načrtu za območje urejanja VT3/1 s spremembami in 
dopolnitvami OPN MOL ID, Ur. l. RS št. 42/18. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Redakcijski popravek zaradi uskladitve z  veljavnimi predpisi v 
predmetnem območju. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63470 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo regulacijske linije na zemljišču 
s parc. št. 1609/1, k. o. Stanežiče, na podlagi projektne rešitve, ki 
jo potrdi OGDP. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Regulacijsko linijo ceste se uskladi s projektno rešitvijo. Koridor 
ulice ima enotno širino, enako kot zahodni krak. Preostanek 
cestnega rezervata na severu in vzhodu se ukine.  Severni slepi 
krak ceste se ukine. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63480 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo regulacijske linije na zemljiščih 
s parc. št. 182/4 in 182/3, obe k. o. Stožice, skladno z novo 
parcelacijo. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

RL ceste se premaknejo skladno s predloženo novo parcelacijo. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63490 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo oz. izbris regulacijske linije na 
zemljiščih s parc. št. 186, 197 in 2462/1, vse k. o. Kašelj, skladno 
s sodnimi sklepi. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Izbriše se os in RL slepe dovozne ceste. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63510 
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Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izris regulacijske linije v EUP TR-337 na 
zemljišču parc. št. 183/5 k.o. Trnovsko predmestje tako, da 
poteka bolj proti severu. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pobuda se upošteva na način, da se regulacijska linija izriše 
severneje oziroma tako, da se pot izogne zemljišču parc. št. 
183/5 k.o. Trnovsko predmestje in tako v čim večji meri poteka po 
zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63520 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na vris regulacijske linije na EUP ŠG-203, 
ŠG-297 in ŠG-301 do zemljišča s parc. št. 421/5, k. o. Tacen. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Koridor Šmarnogorske poti se podaljša po trasi obstoječe poti do 
parcele 421/5, k. o. Tacen. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63530 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo regulacijske linije Setnikarjeve 
ulice (EUP RD-170). Predlaga se izris po katastru, vris 
obračališča po obstoječi cesti in preveritev ustreznosti širine ulice. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

RL uvoza na zbirno cesto se uskladi s parcelnimi mejami. Na 
severnem delu ulice se vriše obračališče. Širina koridorja 
Setnikarjeve ulice se ne zmanjšuje, saj je obstoječa cesta 
preozka za dvosmerni promet. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63550 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo regulacijske linije v EUP VI-
649 tako, da se uskladi z dejanskim stanjem (izvzem garaž in 
nezazidanega dela območja ter razširitev na J delu). 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Območje garaž se izvzame iz javne površine ceste. Temu se 
prilagodi RL. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63560 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izbris regulacijske linije na zemljišču s 
parc. št. 2053/29, k. o. Vič. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Koridor ceste preko parcele 2053/29 je skladen z zasnovo 
cestnega omrežja v OPN MOL. V izogib nepotrebnemu 
podaljševanju poti stanovalcev in z namenom vzpostavitve 
zveznega pravokotnega omrežja cest, je prečna povezava Ceste 
v Zgornji log in ulice Za progo potrebna. Cestni koridor 
planiranega zahodnega kraka Sive poti se zoži, tako da je 
njegova širina enaka širini koridorja obstoječega vzhodnega 
kraka Sive poti, to je 9 m. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63570 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP PO-244. Pobudnik predlaga izbris 
gradbene meje ter dopustitev gradnje podzemne in nadzemne 
garaže. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 
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Obrazložitev stališča do 
pobude 

Podzemna in nadzemna garaža sta v obravnavani EUP skladno z 
odlokom o OPN MOL ID že dopustni. Skladno z 11. členom 
odloka so na območjih z namensko rabo SScv že dopustne 
12420 Garažne stavbe: samo garaže, razen javnih garaž, 
kolesarnice in pokrita parkirišča. Z 12. členom odloka pa so 
dopustne tudi podzemne etaže s tem odlokom dopustnih 
zahtevnih in manj zahtevnih objektov, kjer in v obsegu, kot to 
dopuščajo geomehanske razmere, hidrološke razmere, potek 
komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnost sosednjih 
objektov. Pobuda ni sprejemljiva v delu, ki se nanaša na izbris 
gradbene meje (GM). Ta je določena kot GM pod zemljo in je 
pomembna tudi za morebitno gradnjo podzemne garažne stavbe, 
ustrezen odmik te stavbe od parcelnih meja in zagotovitev 
zelenega pasu na raščenem terenu na robu stanovanjskega 
območja, v primeru gradnje podzemnih etaž. 

 

Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63620 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo urbanističnih pogojev EUP 
PO-777. Pobudnik predlaga, da se gradbena meja pod zemljo 
(GMz) poveča ob zahodnem robu blokov, tako da bo tudi tam 
možna gradnja podzemne garaže. Predlaga tudi, da se dopusti 
ureditev parkirišča na terenu. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Vsebina pobude je delno že vključena v OPN MOL ID. Ureditev 
parkirišč na terenu je v EUP PO-777 že možna skladno s 
splošnimi določili OPN MOL ID (12. in 39. člen). Pobuda v delu, ki 
se nanaša na spremembo gradbene meje pod zemljo (GMz) ob 
zahodnem robu blokov, tako da bo tudi tam dopustna gradnja 
podzemne garaže, ni sprejemljiva. Gradnja podzemne garaže je s 
PPIP že omogočena v severnem delu EUP PO-777, med tem ko 
potrebe po večji kapaciteti ter s tem večji podzemni garaži in 
širitvi GMz niso dejansko izkazane. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63640 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša EUP ŠI-367,  kjer se stikata območji kjer 
veljata Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP2/1 
Litostroj – južni del in del območja urejanja ŠR2/1 Stadion in 
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 236 Litostroj 
– del. 
Predlagajo, da se izbriše gradbena meja. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pobuda je delno sprejemljiva, saj je bila v OPN določena 
gradbena meja z namenom, da se na vzhodnem delu EUP ŠI-
367 dopusti gradnja na objektov na parcelno mejo. Za območje je 
v veljavi Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 236 
Litostroj – del (Uradni list RS, št. 55/16), pri čemer pa se tudi ob 
morebitni spremembi prostorskega akta dopusti gradnjo objektov 
na parcelno mejo, zato je smiselno le-to ohraniti. Izris gradbene 
meje se izbriše le na severnem v delu, ki sledi gabaritu 
obstoječega objekta. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63650 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na  EUP ŠI-459. Predlagajo spremembo 
tipologije objektov  iz V – visoka prostostoječa stavba v NV – vile, 
zaradi ohranitve vilskega značaja območja. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 



67 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Zaradi ohranjanje prevladujoče tipologij objektov v območju EUP 
ŠI-459, se tipologija spremeni tako, da se namesto V – visoka 
prostostoječa stavba, predpiše tipologija NV – vile. 

 

Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63660 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP MO-185. Vlagatelj predlaga izris 
gradbenih mej (GM) na severni strani Zaloške ceste. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Gre za lokacijo ob eni od pomembnih vpadnic v mesto, ki je z 
vidika urbanističnega oblikovanja prostora zelo izpostavljena in 
meji na javni prostor. Strateško je posebno poudarjen razvoj ob 
vpadnicah, kjer se vpadnice mesto preoblikujejo v avenije z 
oblikovno poudarjenimi novimi funkcijskimi in oskrbno-storitvenimi 
središči. Koncept odmika objektov od bulvarja sledi konceptu 
»urbanega parka« ob cesti, z objekti pa se lahko vzpostavi tudi 
komunikacijo z ureditvijo bulvarja, ter s tem poudarja vhod v 
mesto in odpira veduto nanj. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63670 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na tehnični popravek izrisa meje med EUP 
GO-225 in GO-224 (vzhodni del) na parcelno mejo. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Namenska raba v OPN MOL ID je določena na parcelno mejo 
natančno. V obravnavanem primeru gre za uskladitev meje med 
dvema območjema namenske rabe na parcelno mejo, zato se 
pobuda upošteva. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63680 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo urbanističnih pogojev EUP 
PO-218 ter PO-899, in sicer na izbris gradbene meje ter zapis 
določil PPIP, ki bi dopuščala gradnjo manjših objektov 
(kolesarnice, smetarnice…) 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pobuda v delu, ki se nanaša na izbris gradbene meje (GM) ni 
sprejemljiva. Ne glede na to, da je območje že izgrajeno, mora 
GM ostati za namen nadaljnje prenove in s tem povezanih 
posegov. Glede dopustitve kolesarnic in smetarnic je vsebina 
delno že vključena v OPN MOL ID. Ekološki otoki so skladno s 
Prilogo 4 odloka o OPN MOL ID na namenski rabi SSsv že 
dopustni. V tem postopku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID 
se bodo na namenski rabi SSsv s splošnimi določili odloka 
oziroma v Prilogi 4 nedvoumno dopustile tudi kolesarnice. Glede 
na to, da se GM ohrani, se v EUP PO-218 in PO-899 doda PPIP, 
da kolesarnice in ekološki otoki lahko presegajo GM. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63690 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo urbanističnih pogojev 
rekreacijskega območja Debni vrh (EUP PO-18), tako da bo 
dopustno urejanje počivališč, učnih in rekreacijskih poti, poti za 
gorsko kolesarjenje, otroških igrišč, klopi, miz in košev za 
odpadke. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Debenji (Debni) vrh je ena od pomembnih rekreacijskih točk 
vzhodnega dela Ljubljane. Zato se na območju ob glavnih poteh 
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dopusti urejanje počivališč, učnih in rekreacijskih poti, poti za 
gorsko kolesarjenje, otroških igrišč, klopi, miz, košev za odpadke. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63700 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na cestno omrežje. Predlaga uskladitev RL 
cestnega rezervata gameljske obvoznice s strokovno podlago - 
študijo variant, ki je na voljo pri OGDP. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Rezervat trase Gameljske obvoznice se uskladi s strokovno 
podlago Primerjava variant idejnih rešitev vzhodnega dela 
obvoznice naselja Gameljne (ZaVita, november 2020). 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63710 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na tehnični popravek izrisa mej med EUP VI-
619 in VI-638, tako da se upošteva ureditev meje po ZVEtL-u. 
Razmejitev po ZVEtL-U poteka po zahodni meji zemljišč parc. št. 
1678/22, 1673/7, 1678/16, 1678/17 in 1679/1, vsa k.o. Vič. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Predlagani poseg pomeni uskladitev z obstoječim stanjem in 
ureditvijo mej po ZVEtL-u v preostalem delu se zemljišče s parc. 
št. 1677/1, k.o. Vč priključi k EUP VI-619, tako, da se omogoči na 
podlagi investicijske pobude notranji razvoj območja. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63730 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na cestno omrežje. Predlaga uskladitev RL 
cestnega rezervata gameljske obvoznice s strokovno podlago - 
študijo variant, ki je na voljo pri OGDP. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Rezervat trase Gameljske obvoznice se uskladi s strokovno 
podlago Primerjava variant idejnih rešitev vzhodnega dela 
obvoznice naselja Gameljne (ZaVita, november 2020). 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63740 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na grafični popravek meje veljavnih 
prostorskih aktov. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Gre za neskladnost tekstualnega in grafičnega dela. Predlagan je 
grafični popravek v EUP DR-388,, saj je Odlok o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu 174 Partnerstvo Celovška - za 
del enote urejanja prostora DR-388, razveljavil UN 6/94-293. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63750 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP ŠI-410. Predlagajo uskladitev končnih 
določil odloka in grafičnega dela, saj je Odlok o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO1/2 
Šiška, ŠT1/2 Obvoznica in ŠS1/6 Zgornja Šiška (Uradni list RS, 
št. 69/09, 78/10, 79/12, 95/12, 48/16 - avtentična razlaga in 
48/19) v delu že razveljavljen. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Gre za neskladnost tekstualnega in grafičnega dela, saj je Odlok 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij 
urejanja ŠO1/2 Šiška, ŠT1/2 Obvoznica in ŠS1/6 Zgornja Šiška 
(Uradni list RS, št. 69/09, 78/10, 79/12, 95/12, 48/16 - avtentična 
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razlaga in 48/19) v delu že razveljavljen. Predlagan je grafični 
popravek, tako da se uskladi meja in posledično namenska 
prostora v EUP ŠI-410 skladno z določili veljavnega izvedbenega 
prostorskega akta. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63760 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP ŠI-365, kjer velja Odlok o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu 236 Litostroj – del Uradni list RS, 
št. 55/16. Predlagajo popravek 109. člena in končnih določb 
Odloka OPN MOL ID. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Gre za neskladnost tekstualnega in grafičnega dela. Predlagana 
je uskladitev končnih določbah in v 109. členu odloka z grafičnim 
delom (karta 5). 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63770 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na tehnični popravek grafičnega dela OPN 
MOL ID. ZN 123/04 je le delno veljaven, saj ga je leta 2012 delno 
razveljavil OPPN Brdnikova 63/12. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pobuda se upošteva tako, da se na karti 5 popravi mejo območja 
veljavnosti ZN 123/04 gleden na območje veljavnega OPPN 
Brdnikova 63/12. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63780 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na uskladitev grafičnega dela OPN MOL ID 
(karte 3.1, 3.2, 5 in druge karte) z novo sprejetimi podrobnimi 
prostorskimi načrti. V pobudi je izpostavljen primer OPPN 377 
Gramoznica Gameljne – za vzhodni del ŠG-471, ki je razveljavil 
Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za gramoznico G-2 Šmartno 
I. faza. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Na podlagi podatkov novo sprejetih občinskih podrobnih 
prostorskih načrtov se v OPN MOL ID posodobi vsebine na karti 
5. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63790 

Povzetek pobude Pobudnik opozarja, da se v 3. členu pojavljajo definicije, ki nikjer 
v odloku OPN MOL ID nimajo določil oziroma pogojev, kot na 
primer amaterska radijska postaja, bazna postaja itd. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Redakcijski popravek zaradi večje jasnosti odloka. Navedene 
definicije urejajo specialni predpisi za elekltronske komunikacije, 
zato se jih iz odloka izbriše. Redakcija se izvede tudi za ostale 
pojme, kot na primer naselje in  
objekt v javni rabi. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63800 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na 4. člen, 10. alineja: za alinejo - ZN: 
zazidalni načrt se pika nadomesti z vejico. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Redakcijski popravek zaradi slovnične napake. 
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Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63810 

Povzetek pobude Vlagatelj pobude predlaga, da se pri namenskih rabah SScv in 
SSsv dopusti gradnja »dostopov za funkcionalno ovirane osebe 
(tudi gradnja zunanjih dvigal na obstoječih objektih) pri tem se 
določi tudi pogoje glede oblikovanja. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Predlog se upošteva tako, da se poleg dopustnosti izvedbe dvigal 
v 12 členu dopusti tudi izvedba zunanjih požarnih stopnic, 
spremembe pa se uvede še v 12., 13. in 19.členu. Predlog se ne 
upošteva pri predpisovanju oblikovanja saj je takšno določilo 
težko dovolj natančno predpisati v splošnem delu Odloka,  razen 
v smislu, da morajo biti oblikovano usklajeni z osnovnim 
objektom, kar pa se je skozi prakso pokazalo, da je lahko pri 
izvedbi tudi neustrezno. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63820 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na uskladitev določil, ki se nanašajo na 
dopustnost gradnje z novo zakonodajo, ta sedaj obsega tudi 
spremembo namembnosti. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Redakcijski popravek zaradi uskladitev besedila odloka s 
spremembami gradbene in prostorske zakonodaje. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63830 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na določitev pogojev za oblikovanje 
enostavnih in nezahtevnih objektov pri EUP za katere je določen 
tip ND. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Odlok OPN MOL ID za nezahtevne in enostavne objekte ne 
določa, da morajo biti oblikovno usklajeni z osnovnim objektom, 
niti drugače posebej ne predpisuje oblikovnih elementov. 
Tolmačenje pobudnika, da za enostavne in nezahtevne objekte 
velja pogoj o dvokapni strehi, ne drži. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63840 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na višino objekta tipa NA, NB in NV. Vlagatelj 
predlaga, da se objekte tip NA, NB in NV določilo popravi tako, da 
za te tipe ne velja dopustnost preseganja višine stavbe z 
dostopom do strehe in ograjo. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Definicija višine se dopolni tako, da se omeji oblike dostopa do 
strehe za objekte tipa NA, NB in NV ne smejo presegati dopustne 
višine, saj se v praksi  gradijo dostopi na streho večjih gabaritov, 
ki po odloku ne štejejo za višino a imajo zaradi velikosti bistven 
vpliv na okolico. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63850 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na določitev območja gradbenih črt in sicer ali 
veljajo na gradbeno parcelo ali na EUP. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Definicija gradbenih črt je v odloku natančno določena, in sicer 
veljajo na gradbeni parceli, kjer se nahajajo. V kolikor v 
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posameznih primerih velja drugače, npr. na EUP, se to zapiše v 
PPIP. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63880 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na uskladitev vsebin odloka z Uredbo o 
razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18), ki uvaja novo 
skupino posegov: 3 Drugi gradbeni posegi; 31110 Nasipi, 31120 
Izkopi in odkopi, 31160 Grajena območja urbanih vrtov, 33110 
Grajeni prostori na drevesu ter določitev pogojev za njihovo 
urejanje (višina nasipa, umestitev v prostor itd.). 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Skladno s spremembami zakonodaje in tehnično smernico se 
določila odloka ustrezno dopolnijo, in sicer tako v 11.členu kot v 
Prilogi 4. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63890 

Povzetek pobude Vlagatelj pobude predlaga, da se za obstoječe objekte tipa NA in 
NB, ki se nahajajo v EUP z SSsc in SSsv namensko rabo 
prostora dopustijo tudi nadomestne gradnje. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Na zakonito zgrajenih objektih, ki po tipologiji niso skladni z 
namensko rabo enote urejanja prostora, se dopusti tudi 
nadomestna gradnja. Zurep določa, da je nadomestna gradnja, ki 
glede lege, gabaritov, oblike, namembnosti in zunanjega videza 
objekta ne odstopa od obstoječega objekta dopustna, ne glede 
na določbe prostorskih izvedbenih aktov. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63900 

Povzetek pobude Vlagatelj pobude opozarja na nejasnost določila, ki dopušča da je 
ne glede na tip objekta, ki je določen v skladu z drugim 
odstavkom 15.člena, za nestanovanjske in za večstanovanjske 
stavbe dopusten tudi tip objekta C, za objekte velikega merila in 
tehnološke objekte pa tudi tip objekta F, saj pri tem ne določi 
kateri pogoji veljajo v tem primeru. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Za dopolnitev odloka z določili za tip C in F po namenskih rabah 
so že določeni faktorji izkoriščenosti, vendar ne neposredno, zato 
se izvede redakcijski popravek zaradi večje jasnosti odloka, in 
sicer se v Preglednici 6, v drugem odstavku 20.člena v 
namenskih rabah SSse, SSsv in CU določila za nestanovanjske 
objekte ne veže na tip objekta, tako da faktorji veljajo za vse tipe. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63910 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na ukinitev določila, ki za stanovanjske 
objekte dopušča tip C. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Kot že določa preglednica 5 je tip C stavba s svojevrstno 
oblikovno in zazidalno zasnovo (kot na primer) cerkev, stavbe za 
izobraževanje, znanostveno raziskovalno delo in zdravstvo, 
poslovne stavbe in druge stavbe, ki jih zaradi svojstvenega 
oblikovanja ni ogoče umestiti drugje. Pravioma torej tip C niti ni 
namenjen zasnovi stanovanjskega objekta. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 
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Zapored. štev. pobude 63920 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na 19. člen 3. odstavek. Vlagatelj predlaga, da 
se tretji odstavek tega člena preoblikuje tako, da se sprememba 
namembnosti dopusti samo če nova dejavnost zadosti 
normativno število parkirnih mest, ozirom se parkirna mesta lahko 
zagotovijo v radiju 200 m, kot to velja v 38. členu. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Predlog za dopolnitev določila, da je sprememba namembnosti 
objekta dopustna, v kolikor je možno zagotoviti normativno število 
PM je z vidika urejanja prostora smiselna. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63930 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na jasnejšo definicijo dopustnosti gradnje 
dvojčka. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Izboljšave redakcijske narave zaradi razjasnitve pogoja, da za tip 
ND dvojček ni dopusten, so narejene v 20. in 25. členu. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63940 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na popravek določila v zvezi z odmiki, tako da 
bo povsod jasno, da predpis določa odmik od gradbenih in ne od 
zemljiških parcel. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Predlog je delno sprejemljiv, vsebinsko se presodi kateri odmiki 
se nanašajo na odmik od sosednjih parcel in kdaj gre za odmik 
objekta na katerem se izvaja gradnja od meje pripadajoče 
gradbene parcele. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63960 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na dopolnitev 25. člena tako, da se za 
nekatere vrste gradenj, oziroma za stavbe v namenski rabi IG 
dopusti gradnja več objektov na eni parceli. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Predlagani poseg se upošteva tako, da se za gradnjo dopustnih 
objektov v EUP, IG, IP in IK dopusti umeščanje več objektov na 
posamezno gradbeno parcelo saj so ti objekti praviloma med 
seboj funkcionalno povezani v celoto oziroma je njihovo 
delovanje medseboj soodvisno. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63970 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na peti odstavek 32. člena Odloka. Pobuda 
podaja mnenje, da prihaja v primeru gradnje stavb tipa NV v 
praksi do zelo majhnih igrišč (tudi neustrezno lociranih in 
opremljenih), zato predlaga, da se pri stavbah tipa NV dopusti 
tudi drugačne ureditve odprtega prostora za stanovalce. Predlaga 
tudi, da se zelene površine v atrijih ne štejejo v kvoto odprtih 
bivalnih površin. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Del pobude, ki se nanaša na urejanje igrišč v primeru gradnje 
stavb tipa NV, je že vključen v Odlok o OPN MOL ID, saj peti 
odstavek 32. člena že dopušča, da je »Za več stanovanjskih 
objektov je dopustno zagotoviti v skladu z določbami tega člena 
tudi skupna otroška igrišča na samostojnih gradbenih parcelah.«. 
Določa tudi najmanjšo dopustno velikost igrišča.  
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Del pobude, ki podaja predlog, da se zasebnih atrijev v primeru 
gradnje večstanovanjskih stavb ne šteje v kvoto FBP, je delno 
sprejemljiv (delno že vključen v Odlok o OPN MOL ID). Veljavno 
določilo petega odstavka 32. člena, in sicer: »Odprte bivalne 
površine morajo biti namenjene skupni rabi vseh stanovalcev 
večstanovanjske stavbe.«, se zaradi večje jasnosti prestavi v 
deveti odstavek 32. člena. Navedeno določilo je že samo po sebi 
dovolj jasno, saj zasebni atrij že po definiciji ni namenjen skupni 
rabi vseh stanovalcev in zato ne šteje v FBP. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63980 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na tretji in enaindvajseti odstavek 32. člena 
Odloka. Pobuda podaja mnenje, da gre za neskladje med obema 
odstavkoma, saj je treba v primerih, ko je streha večja kot 600 
m2, urediti zeleno streho, kar pomeni, da je obvezna in se ne 
more šteti kot odpustek za nadomeščanje zelenih površin na 
terenu. Pobuda predlaga, da se za nove objekte ta pogoj opusti. 
Za primere rekonstrukcij, dozidav in nadzidav obstoječih objektov 
v IG in IP, v katerih se pojavlja pomanjkanje zelenih raščenih 
površin, pa se določilo uskladi. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Del pobude, ki se nanaša na neskladje med 3. in 21. odstavkom 
32. člena Odloka, ni sprejemljiv. Vsa določila Odloka je treba 
upoštevati enakovredno; hkrati veljata 3. in 21. odstavek 32. 
člena. Treba je zagotoviti zahtevan FZP, prav tako pa je treba 
urediti zeleno streho v primerih, ki jih določata 21. odstavek 32. 
člena oziroma 33. člen v primerih zelenih klinov.  
Del pobude, ki se nanaša na spremembo tretjega odstavka 32. 
člena, tako, da bo določilo veljalo le za primere prizidav ali 
rekonstrukcij obstoječih objektov v IG in IP, je sprejemljiv. Odlok 
se popravi tako, da bo izjema, ki jo dopušča tretji odstavek 32. 
člena, veljala le v primeru prizidav, rekonstrukcij ali spremembe 
namembnosti objektov v namenskih rabah IG in IP, ne pa tudi za 
gradnjo na območjih, ki še niso pozidana. Na območjih, ki so 
nepozidana, je treba zagotavljati predpisan FZP v celoti, saj je 
raščen teren pomembno ohranjati zaradi različnih pozitivnih 
vplivov (podnebne spremembe, zadrževanje in ponikanje vode, 
rast dreves, omogočanje dobrih mikrolokacijskih pogojev …). 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 63990 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na 30a. člen. Vlagatelj pobude predlaga, da 
se postavitev zabojnikov dopusti samo na gradbeni parceli, ki 
pripada (obstoječi) stavbi in sicer najdlje za čas njenega obstoja. 
Oziroma, da se določi, kakšni so pogoji za določitev gradbene 
parcele k zabojniku, če se dopusti postavitev na samostojni 
parceli. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Poenoti se določila glede tipskih zabojnikov in nezahtevnih 
majhnih objektov z enako vsebino na gradbeni parceli in se jih 
vključi v Prilogo 4 odloka OPN MOL ID. Določi se, da so tovrstne 
stavbe lahko zgrajene ali postavljene le na gradbeni parceli, ki 
pripada stavbi, h kateri se gradijo, in sicer najdlje za čas njenega 
obstoja. Pogoji glede umeščanja zabojnikov na javnih površinah 
ostajajo opredeljeni v 30a. členu OPN MOL ID. Gradbene parcele 
se enostavnim in nezahtevnim objektom ne določa. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 



74 

Zapored. štev. pobude 64000 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na 38. člen Odloka. Predlaga uvedbo 
posebnega parkirnega normativa za manjše zasebne ambulante, 
kjer naj bo zahteva po PM manjša od zdaj veljavnega normativa 
za 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

38. člen, peti odstavek določa, da se za objekte 12640 Stavbe za 
zdravstveno oskrbo  lahko izdela mobilnostni načrt ne glede na 
velikost BTP. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64010 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na dopolnitev 4.odstavka, 59.člena tako, da 
se pojasni, da posegi veljajo samo za manj zahtevne in zahtevne 
objekte oziroma, da veljajo za vse. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

V 4. odstavku 59. člena je dodano pojasnilo, da velja za manj 
zahtevne in zahtevne objekte, v členu pa je dodan tudi nov 
odstavek, ki ureja vrste gradenj za enostavne in nezahtevne 
objekte, v obeh primerih za obstoječe objekte, s čimer se 
doprinese k večji jasnosti določil. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64050 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na določitev obveznosti izvedbe urbanistično 
krajinskega natečaja. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Predlagani poseg pomeni možnost pridobitve več kakovostnih 
krajinsko-arhitekturno in urbanističnih predlogov za urejanje 
celotnega območja, katerim lahko sledi izbor najustreznejše 
rešitve. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64060 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na določila za OPPN 51 DRAVLJE 
POSLOVNO-STANOVANJSKI OBJEKT. Vlagatelj pobude 
predlaga dopolnitev določil za OPPN tako, da se doda obveznost 
izvedbe natečaja zaradi izpostavljene lokacije ob mestni vpadnici. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Za območje obravnave je predpisana izdelava OPPN 51: Dravlje 
Poslovno-stanovanjski objekt. Glede na to, da gre lokacijo tik ob 
vpadnici Celovški cesti, ki je z vidika urbanističnega oblikovanja 
prostora zelo izpostavljena in meji na javni prostor, se predpiše 
obveza po izvedbi urbanističnega natečaja. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64070 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP ŠI-365. Predlagajo, da se doda 
obveza o izvedbi natečaja zaradi izpostavljene lokacije. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Za območje obravnave je predpisana izdelava OPPN 53: 
Družbeni center Šiška – šola. Glede na to, da gre za umestitev 
družbenih dejavnosti (širitev šole, gradnja vrtca in športno-
rekreacijskega objekta (bazena), ki dopolnjujejo javni program, se 
predpiše obveza po izvedbi urbanističnega natečaja. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64080 
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Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP ŠI-492. Predlagajo, da se doda 
obveza o izvedbe natečaja zaradi izpostavljene lokacije. Poleg 
tega predlagajo, da se preverijo urbanistični parametri, da se 
omogoči kvalitetna urbanistična zasnova območja. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Za območje obravnave je predpisana izdelava OPPN 117: 
Poslovna stavba – križišče Celovška-Gospodinjska, kjer je že 
predpisana obveza po izdelavi variantnih rešitev. Glede na to, da 
gre lokacijo tik ob vpadnici Celovški cesti, ki je z vidika 
urbanističnega oblikovanja prostora zelo izpostavljena in meji na 
javni prostor, se predpiše obveza po izvedbi urbanističnega 
natečaja. Z namenom omogočanja kvalitetne urbanistične rešitve 
in skladnosti s sosednjimi območji, se ob Celovški cesti zariše 
gradbena meja ter omogoči manjši odmik med fasadami objektov. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64090 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na OPPN 232 Šmartno - Park. Predlagajo, da 
se doda obveznost natečaja. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Zaradi pomembnosti dejavnosti in lokacije same se območju za 
izbiro najboljše možne projektne rešitve predpiše obveznost 
natečaja. 

 

Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64110 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo določil za OPPN 393 
Potokarjeva, in sicer vlagatelj pobude predlaga, da se doda 
obveznost izdelave variantnih rešitev ter da se dopustno višino v 
EUP RN-563 zniža na P+2 in temu ustrezno uskladi faktor izrabe. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Predlagana sprememba glede uvedbe obveznosti izdelave 
variantnih rešitev se upošteva, saj tak način omogoča izbiro 
boljše urbanistične rešitve, kar se izkazuje skozi preteklo prakso 
pri izdelavi OPPN-jev. Predlagana sprememba višine objektov v 
območju se upošteva delno, tako da se neposredno ob cesti 
Galjevica dopusti gradnjo višje stavbe, proti notranjosti območja 
pa se višina nato zmanjša. Ustrezno se zmanjša tudi faktor 
izrabe. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64120 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP ŠI-541 in ŠI-390. Predlagajo prenovo 
nekdanje Občine Šiška in umestitev podzemne garaže pod 
Trgom prekomorskih brigad. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Revitalizacija objekta nekdanje Občine Šiška je zelo zaželena, 
zato se poleg že dopustnih dejavnosti dopusti tudi bivalne 
skupnosti. Gradnja podzemne garaže na Trgu prekomorskih 
brigad zaradi obstoječih komunalnih vodov ni možna, zato se 
predlaga nova lokacija. Gradnja podzemne garaže se omogoči na 
območju ŠI-391 pod pogojem, da se uredi park na nivoju terena 
na strehi garaže. Pogoj za gradnjo podzemne garaže pa je 
omejitev parkiranja na trgu, v EUP ŠI-541. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64130 
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Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP ŠI-459, na zemljišči s parc. št. 575/1 
in 575/2, obe k. o. Spodnja Šiška. Predlagajo, da se javni prehod 
ohrani, vendar, da se ne zariše kot javna površina. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Koridor kolesarske in peš poti med Murnovo in Verovškovo ulico 
je skladen z zasnovo prometnega omrežja v MOL. Koridor se 
ohranja, vendar se preko stanovanjskega območja (ŠI-459) zoži v 
enotnem profilu. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64140 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na oglaševanje. Predlagajo spremembo 
določil 60. člena OPN MOL ID, predvsem dopolnitev 
terminologije, dopolnitev določil za objekte za oglaševanje za 
lastne potrebe, za svetlobne prikazovalnike, za male table in 
podobno. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Tematika oglaševanja je bila podrobneje obravnavana v 
strokovnih podlagah 'Preveritev določil za področje oglaševanja v 
MOL glede na izvajanje ukrepov po novi prostorski zakonodaji in 
predlog sprememb' (LUZ d.d., 2018). Skladno s predlogom iz 
strokovnih podlag in uskladitvijo oddelkov MOL so bila korigirana 
določila za objekte za oglaševanje, ki se nanašajo predvsem na 
dopolnitev definicije, določila za objekte za oglaševanje za lastne 
potrebe, določila za gostoto objektov, korekcijo območij vseh vrst 
objektov za oglaševanje, korekcijo nekaterih točkovnih lokacij, 
redakcijske popravke zaradi večje jasnosti besedila in podobno. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64150 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na oglaševanje. Predlagajo spremembo 
določil Priloge 3, predvsem dopolnitev določil glede velikosti in 
pogojev postavitve za posamezne vrste objektov za oglaševanje. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Tematika oglaševanja je bila podrobneje obravnavana v 
strokovnih podlagah 'Preveritev določil za področje oglaševanja v 
MOL glede na izvajanje ukrepov po novi prostorski zakonodaji in 
predlog sprememb' (LUZ d.d., 2018). Skladno s predlogom iz 
strokovnih podlag in uskladitvijo oddelkov MOL so bila korigirana 
določila za objekte za oglaševanje, ki se nanašajo predvsem na 
dopolnitev definicije, določila za objekte za oglaševanje za lastne 
potrebe, določila za gostoto objektov, korekcijo območij vseh vrst 
objektov za oglaševanje, korekcijo nekaterih točkovnih lokacij, 
redakcijske popravke zaradi večje jasnosti besedila in podobno. 
Korigirana so bila tudi določila glede velikosti in pogojev 
postavitve za posamezne vrste objektov za oglaševanje. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64170 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na zožanje regulacijske linije (RL) v skladu z 
novo parcelacijo. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Zaradi tehničnih elementov ceste se nova parcelacija upošteva 
delno in sicer tako, da se zemljišča s parc. št. 701/11-del, 701/12-
del, 702/18-del, 1499/8, 1499/9 in 1499/12, vse k.o. 1755 Glince 
izvzame iz javnih površin in se regulacijska (RL) premakne na 
navedene parcelne meje. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 
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Zapored. štev. pobude 64200 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na 34. člen odloka ali spremembo PPIP. 
Ugotavlja, da je v 34. členu navedena zahteva za zasaditev 
dreves na raščenem terenu (razen v ožjem mestnem središču), 
obenem pa je veliko število PPIP, kjer raščenega terena ni treba 
zagotavljati (PPIP določajo FZP = / ali FBP = /). Pobuda 
predlaga, da je zasaditev dreves dopuščena tudi na neraščenem 
terenu. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Gre za uskladitev določil, tako da bo v primerih, kjer skladno z 
določili Odloka raščenega terena ni treba zagotavljati, dopustna 
zasaditev dreves na neraščenem terenu. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64230 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na zemljišče s parc. št. 1561/4, k. o. Kašelj 
(pred spremembo parcelacije parc. št. 1561, k. o. Kašelj), v EUP 
PO-115. Pobudnik predlaga, da se na obravnavanem zemljišču 
dopusti tip objekta NA, namesto tipa NB, ki je z OPN MOL ID 
določen za to EUP. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pobuda je skladna z urbanističnimi kriteriji in z vidika 
zagotavljanja racionalne rabe prostora predstavlja zgoščanje 
naselja. Na obravnavano zemljišče sicer ni možno umestiti 
objekta tipa NB, to je novega niza najmanj treh vrstnih ali verižnih 
hiš skladno z določili odloka o OPN MOL ID, vendar tudi 
obstoječe stavbe v EUP niso objekti tipa NB, temveč tipa NA. 
Predlog pobudnika se zato upošteva tako, da se celotni EUP 
opredeli tip objekta NA, kar bo omogočalo gradnjo objekta tipa 
NA tudi na obravnavanem zemljišču. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64250 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na preveritev možnosti dopolnitve splošnih 
določil stopnje izkoriščenosti parcele za namensko rabo CU – 
območja centralnih dejavnosti za tipe objektov ND – nizka 
prostostoječa podolgovata stavba z dvokapno streho v 20. členu 
odloka OPN MOL ID. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Namenska raba prostora CU – območja centralnih dejavnosti je 
bila za EUP ČR-237 in ČR-263 v OPN MOL ID določena zaradi 
neposredne lege ob Dunajski cesti, tipologija ND pa zaradi 
kulturno-varstvenih pogojev ZVKDS, saj je območje obeh EUP 
zaščiteno kot naselbinska dediščina oziroma vaško jedro Črnuč. 
Kombinacija namenske rabe prostora in tipologije je v danem 
primeru edinstvena, zato ni potrebe, da je določena tudi v 
splošnih pogojih odloka OPN MOL ID. 
Pobudo se upošteva na način, da se za EUP ČR-237 in ČR-263 
dopolni PPIP: "Gradnje novih objektov niso dopustne, razen 
objektov, navedenih v 12. členu odloka OPN MOL ID, 
vzdrževalnih del, rekonstrukcij in nadomestnih gradenj v enakih 
gabaritih na mestu odstranjenih objektov, po določilih za 
namensko rabo SSse, tip ND." 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64260 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP RŽ-217 in na spremembo meje na 
južnem robu, na stiku z EUP RŽ-226. Predlagajo, da se glede na 
zadnje projekte uskladi gradbena meja in PPIP ter da se omogoči 
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razširitev Bleiweisove zaradi ureditve daljšega pasu za izvoz iz 
garažne hiše Kopališča Ilirija. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pobuda se smiselno upošteva in sicer tako, da se korigira izris 
gradbene meje ter dopolnijo PPIP za RŽ-217. Območje RŽ-226 je 
varovano tudi z Odlokom o razglasitvi del arhitekta Jožeta 
Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena, 
zato posegi na to območje niso sprejemljivi. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64280 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo določil na območju EUP RN-
345 z namensko rabo Go - območja gozdov tako, da bo dopustna 
ureditev površin za mirujoči promet – parkirišča za potrebe 
Pokopališča Rudnik. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Na podlagi pobude za ureditev parkirišča ob obstoječi cesti, 
namenjenega za obiskovalce pokopališča Rudnik, se v EUP RN-
345 doda določilo, ki definira dopustno lokacijo parkirišča. 

 
Vlagatelj pobude Žale d.o.o. 

Zapored. štev. pobude 64300 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo določil EUP BE-210 tako, da 
bo dopustna dozidava pokopališke stavbe krematorija (samo 
podzemne etaže, na vzhodni strani obstoječe stavbe). 
Načrtovana dozidava zajema 706 m2 bruto tlorisnih površin 
objekta, kar predstavlja cca. 17% BTP obstoječega objekta. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

OPN MOL dozidavo objekta krematorija že dopušča. V javno 
razgrnjenim gradivu sprememb Uredbe o vodovarstvenem 
območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja je 
gradnja krematorija dopustna. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64310 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP VI-201, in sicer na spremembo PPIP, 
tako, da se omogoči gradnja trgovske stavbe. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Območje je bilo za tržnico opredljeno že leta 2010, vendar do 
danes še ni prišlo do gradnje predvidenega objekta, zato se 
dopusti širši nabor dopustnih objektov, skladno s splošnimi 
določili OPN MOL za BD namensko rabo prostora. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64320 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP TR-332. Zaradi prostorske stiske na 
obstoječi lokaciji OŠ Kolezija vlagatelj predlaga spremembo 
namenske rabe iz SSsv – splošne večstanovanjske površine v 
CDo – območja centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno 
izobraževanje tako, da bo zemljiščih parc. št. 301/3, 301/1 in 
289/3 – del, vse k.o. Trnovsko predmestje možna tudi 
novogradnja za potrebe širitve OŠ Kolezija. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Gre za nadgraditev mreže družbene infrastrukture, ki je v javnem 
interesu. Zaradi prostorske stiske šole, ki na obstoječi lokaciji 
nima več možnosti širitev, se omogoči ureditev dodatnih 
prostorov v neposredni bližini matične šole. 
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Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64330 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča 
parc. št. 951/357, k. o. 1738 Dravlje, iz območja centralnih 
dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje (CDo) v splošne 
eno- in dvostanovanjske površine (Ssse).. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Predlagani poseg je sprejemljiv, vendar ne v obsegu kot ga 
predlaga vlagatelj. Pri določitvi nove namenske rabe na delu 
zemljišča parc. št. 951/357, k. o. 1738 Dravlje je po mnenju 
Oddelka za šport in JZ Ljubljana treba upoštevati 4,00m odmik od 
obstoječega garderobnega objekta. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64340 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo podrobne namenske rabe na 
zemljiščih, oziroma delih zemljišč, s parc. št. 1236, 1237/2, 
1237/3, 1237/4 in 1238/1, vse k.o. Vič za potrebe izvedbe 
načrtovanih šolskih in vrtčevskih igrišč. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pobudo se upošteva tako, da se del EUP RD-387 (ZPp) priključi v 
EUP RD-365 (CDo) in se tako omogoči izvedbo igrišč za potrebe 
načrtovane šole in vrtca v RD-365. 

 
Vlagatelj pobude JP VOKA SNAGA d.o.o. 

Zapored. štev. pobude 64350 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na dopolnitev urbanističnih pogojev v EUP VI-
50 z dopustnostjo gradnje objektov na območju zaprtih odlagalnih 
polj. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pobudo se upošteva tako, da se dopolni PPIP EUP VI-50 in sicer 
tako, da se ta glasi: "V območju so dopustne gradnje objektov in 
dejavnosti za ravnanje z odpadki, razen ravnanja z nevarnimi 
odpadki in sežiganja odpadkov. Iz nabora objektov in dejavnosti 
za območje namenske rabe O so dopustni samo: 12510 
Industrijske stavbe: samo objekti za ravnanje z odpadki, 12520 
Rezervoarji, silosi in skladišča: samo objekti za ravnanje z 
odpadki, 24203 Objekti za ravnanje z odpadki: razen odlagališč 
nevarnih in radioaktivnih odpadkov, 12711 Stavbe za rastlinsko 
pridelavo.  
Za vse ureditve v tem območju je treba preveriti okoljsko 
ustreznost. Objekti morajo biti kakovostno arhitekturno oblikovani. 
Odpadne odcedne vode z odlagališča je treba pred odvajanjem v 
javni kanalizacijski sistem očistiti v interni čistilni napravi. 
Dopustna je izraba odlagališčnega plina za proizvodnjo električne 
energije, toplote in zagotavljanje energetskih potreb izvajalca 
javnih služb ravnanja z odpadki.  
Na zaprtih odlagalnih poljih je dopustna postavitev objektov iz 
prvega odstavka pod naslednjimi pogoji:  
- stavbe ne smejo presegati višine 10 m in se jih umešča na manj 
izpostavljena mesta I. odlagalnega polja (na kotah ca. 305 - 310 
mnm),  
- stavbe se ne umešča na zunanja robna območja odlagalnih polj,  
- na II. odlagalnem polju (na kotah ca. 310- 314 mnm) se lahko 
umeščajo le utrjene manipulativne površine za skladiščenje in 
obdelavo odpadkov, 
- za zmanjšanje vizualne izpostavljenosti je treba na podlagi 
načrta krajinske arhitekture ozeleniti celotno območje zaprtih 
odlagalnih polj, kjer se gradijo novi objekti. 



80 

Po zaprtju odlagalnega polja je v okviru javnih služb na urejenem 
zemljišču dopustna vzgoja rastlin, ki niso namenjene za 
prehranjevanje." 

 

Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64360 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na dopustnost gradnje neprofitnih najemnih 
stanovanj v EUP RD-321. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pobuda se upošteva tako, da se dopolni Urbanistične pogoje za 
EUP RD-321 in sicer tako, da se glasijo: "Iz nabora objektov za 
namensko rabo SB je dopustna samo gradnja objektov: 11302 
Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine (samo 
dom za starejše do 200 oskrbovancev), 12420 Garažne stavbe 
(samo garaže za potrebe območja), 12304 Stavbe za storitvene 
dejavnosti: samo poslovne in obrtne dejavnosti, razen 
avtomehanične delavnice (do 100,00 m2 BTP objekta ali dela 
objekta) in 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo. Dopustna tudi 
gradnja objektov 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe, samo za 
potrebe neprofitnih najemnih stanovanj." 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64380 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na možnost umestitve plezalnega centra v 
območju športnega parka Svoboda (EUP TR-327). 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Predlog je skladen z načrtovanimi dejavnostmi v območju. 
Posledično se samo za primer gradnje plezalnega centra dopusti 
višji objekt. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64390 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo regulacijske linije (RL) na 
zemljišču s  parc. št. 501/6, 500/4-del in 500/5-del, vse k.o. 1755 
Glince. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pobuda se upošteva na način, da se regulacijska linija (RL) na 
vzhodnem delu razširi na zemljišče s parc. št. 501/6 in 500/5-del, 
vobe k.o. 1755 Glince, na zahodnem delu pa se razširi na 
zemljišču s  parc. št.. 500/4-del, k.o. 1755 Glince tako, da je 
omogočen večji radij priključka. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64400 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo podrobnih prostorsko 
izvedbenih pogojev v območju EUP SO-1687. Pobuda predlaga 
zmanjšanje faktorja zelenih površin v območju zelenega klina 
zaradi dozidave OŠ SOstro. 

Stališče do pobude Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Z odlokom določen faktor zelenih površin (25 %) se v območju 
zelenega klina poveča za 5 %, kar glede na predpisan FZP 
pomeni dejansko povečanje faktorja za 1,25 %. Sprememba FZP 
zaradi dozidave OŠ Sostro ni potrebna. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64410 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP MO-103 in sicer, da se delu EUP 
spremeni podrobna namenska rabe iz ZS v CU tako, da bo 
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mogoča legalizacija večnamenskega objekta župnije Ljubljana – 
Fužine. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Na podlagi zatečenega stanja - gre za prizidek k legalno 
zgrajenemu objektu - se območje EUP MO-103 poveča po 
predlagani situaciji. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64420 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe prostora dela 
zemljišč parc. št. 1665/18, 1665/17 in 1665/14, vse k.o. Dobrunje, 
iz CU v CDo za potrebe vrtca Pedenjped. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Zaradi potreb po parkiranju, ki se načrtuje v sklopu celovite 
obnove in prizidave objekta vrtca Pedenjped, se del zemljišč 
parc. 1665/18, 1665/17, 1665/15 in 1665/14, vse k.o. Dobrunje, 
priključi k CDo. Del navedenih zemljišč se priključi tudi k 
regulacijski liniji (RL). 

 

Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64450 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo RL zaradi možnosti prodajo 
zemljišča. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pobuda s eupošteva na način, da se RL spremeni v skladu z 
obstoječim stanjem Okrogarjeve ulice. 

 
Vlagatelj pobude JSS MOL 

Zapored. štev. pobude 64460 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča 
parc. št. 341/4, 340/1, 339/1 in 338, vse k. o. Kašelj, iz območij 
centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje (CDo) v 
območja, namenjena gradnji neprofitnih najemnih stanovanj. 
Predlaga se tudi povečanje dopustne etažnosti na P+1+T. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Na delu obravnavanih zemljišč v skupnem obsegu približno 
500,00 m2 se za namen gradnje neprofitnih najemnih stanovanj 
namenska raba prostora spremeni iz območij centralnih 
dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje (CDo) v osrednja 
območja centralnih dejavnosti (CU), območje pa se priključi k 
EUP PO-608. V enoti se dopusti etažnost "do P+1+T". Na 
preostalem delu obravnavanih zemljišč se ohranja veljavna 
namenska raba prostora, s čimer se ohranja tudi rezervat za 
nadaljnje širitve vrtca Pedenjped in njemu pripadajočih odprtih 
površin. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64470 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo določil glede zagotavljanja 
FZP v EUP ŠE-126, in sicer vlagatelj pobude predlaga, da se 
omogoči zagotavljanje FZP kumulativno za vse objekte oziroma 
gradbene parcele kompleksa Gimnazije Šentvid, Osnovne šole 
Šentvid in pripadajočega športnega igrišča. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

V EUP ŠE-126 pogoja, da mora imeti vsak objekt svojo 
pripadajočo gradbeno parcelo, na kateri se zagotavlja predpisan 
delež zelenih površin, ni mogoče uresničiti, ker gre za kompleks 
dveh šol s skupnim športnim igriščem, ki ima svojo gradbeno 
parcelo. Na podlagi pobude se v tem primeru dopusti, da se 
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predpisani FZP zagotovi skupno oziroma kumulativno za celoten 
kompleks obeh šol in igrišča. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64480 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na možnost ureditve Parka Muste in 
Doživljajskega mostu Muste. Predlaga se popravek namenske 
rabe na zemljišču parc. št. 200/59 k.o. 1732 Štepanja vas in sicer 
naj se namenska raba uskladi z novo načrtovanim potekom ceste 
in paviljonskim objektom Parka Muste. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Predlog spremembe podrobnejše namenske rabe v GO-207 in 
GO-224 se upošteva tako, da se popravi mejo med predmetnima 
EUPjema na podlagi grafične predloge, ki je bila priložena 
pobudi. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64490 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
jugovzhodnega dela EUP RN-351 iz BC – športni centri v CDo – 
območja centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno 
izobraževanje. Vlagatelj pobude predlaga, da se območje nameni 
za potrebe izgradnje oziroma preselitve 8-oddelčnega vrtca. 
Dodatno predlaga, da se na zemljišču s parc. št. 189/17, k. o. 
Karlovško predmestje, dopusti tudi gradnjo stavb za predšolsko 
vzgojo ter osnovnošolsko izobraževanje. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Na podlagi podatkov MOL OPVI o potrebni celoviti prenovi 
obstoječega vrtca v mestnem središču, katerega zemljišče ne 
ustreza zahtevani normativni velikosti, se za preselitev vrtca 
določi nova lokacija. Jugovzhodnemu delu EUP RN-351 se 
spremeni namenska raba iz BC - športni centri v CDo - območja 
centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje, pri 
čemer je treba predhodno zagotoviti protipoplavne ukrepe ter 
doda PPIP, da so na zemljišču s parc. št. 189/17, k. o. Karlovško 
predmestje, dopustni tudi objekti za predšolsko vzgojo ter 
osnovnošolsko izobraževanje. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64500 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na možnost legalizacije dveh tro-
stanovanjskih objektov v območju EUP VI-450 s tipologijo NA. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Večstanovanjskih objektov v območjih s tipologijo NA se ne 
dopušča s splošnimi členi OPN MOL ID, ampak se za 
posamezne primere v OPN MOL ID doda izjema, ki je možna le 
ob izpolnjevanju vseh ostalih pogojev. Izpolnjevanje pogojev 
morajo dokazati investitorji oziroma projektanti v postopku 
pridobivanja gradbenega in uporabnega dovoljenja. Predlagani 
poseg pomeni uskladitev z dejanskim stanjem. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64510 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP PR-16 z opredeljeno namensko rabo 
SSsv - splošne večstanovanjske površine. Predlagajo, da se 
zemljišče s parc. št. 22/102, k. o. Prule, priključi EUP PR-18 z 
opredeljeno namensko rabo Cdo - centralnih dejavnosti za vzgojo 
in primarno izobraževanje. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 
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Obrazložitev stališča do 
pobude 

Glede na podatke se v OŠ Prule že od leta 2012 povečuje število 
vpisanih učencev. S priključitvijo zemljišča s parc. št. 22/102, k. o. 
Prule k EUP PR-18 bi šola pridobila dodatna zemljišča za širitev. 

 

Vlagatelj pobude JP Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. 

Zapored. štev. pobude 64540 

Povzetek pobude Pobudnik namerava na območju graditi poslovno stavbo, zato naj 
se spremeni določilo, da je območje namenjeno javni službi za 
ravnanje z odpadki. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pobudo se upošteva tako, da se EUP VI-466 popravi določilo 
tako, da se glasi: "Območje je namenjeno izvajanju dejavnosti 
javnih služb Mestne občine Ljubljana. Dopustna je gradnja 
objektov 21122 Samostojna parkirišča in 24203 Objekti za 
zbiranje ali obdelavo odpadkov brez odlagališč nevarnih 
odpadkov.  
Na zahodnem robu območja je treba ohraniti najmanj pas 20,00 
m drevesne zarasti oziroma ga dosaditi z avtohtono vegetacijo." 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64590 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na določitev zazidljivosti za celotno zemljišče 
s parcelno št. 1689/145 k.o. Trnovsko predmestje. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Glede na pred OPN MOL ID veljavni dolgoročni plan, ko je bilo 
zemljišče v območju stavnih zemljišč, se zaradi urejanja 
Črnovaške ceste stavbno zemljišče nadomesti s širitvijo na južno 
stran območja. Pred izdajo gradbenega dovoljenja mora 
investitor: zagotoviti izdelavo elaborata vzpostavitve nadomestnih 
kmetijskih zemljišč, ki ga izdela strokovnjak kmetijske stroke – 
pedolog, pridobiti soglasje lastnikov zemljišč, na katerih se bo 
izvajala vzpostavitev kmetijskih zemljišč, da se s tem strinjajo, 
izvesti vsa pripravljalna dela v skladu z izdelanim elaboratom s 
strani strokovnjaka kmetijske stroke – pedologa in pridobiti 
potrditev ustreznosti izvedenih pripravljalnih del. Pogoj za 
pridobitev uporabnega dovoljenja je vzpostavitev nadomestnih 
kmetijskih zemljišč v skladu z izdelanim elaboratom. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64600 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo - zožitev RL. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pobuda se upošteva na način, da se RL spremeni v skladu z 
obstoječim stanjem. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64620 

Povzetek pobude Pobudnik predlaga, da se velikost gradbene parcele za tip stavb 
NB zmanjša. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pobuda je delno sprejemljiva. Zmanjšanje velikosti parcele za tip 
NB se omogoči v primeru izdelave OPPN, da se sprejemljivost 
zmanjšanja gradbenih parcel preveri skozi celovitost zasnove za 
širše območje organizirane gradnje in ne le za posamezne 
gradnje. Določilo se zato ne zapiše v odlok, pač pa kot usmeritev 
za izdelavo OPPN na posamezna območja. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 
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Zapored. štev. pobude 64650 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo regulacijske linije na zemljišču 
s parcelno št. 1533/4, k.o. Glince, skladno z obstoječim stanjem 
na terenu. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

RL na celotni ulici se prestavi na rob cestnega telesa, skladno z 
obstoječim stanjem. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64660 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe iz Go-
območja gozdov v ZS - površine za oddih, rekreacijoo in šport (v 
40 m pasu ob Savi) in ZV- površine za vrtičkarstvo, zaradi 
sanacije območja. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pobuda se upošteva, saj gre za sanacijo celotnega 
degradiranega območja ob Savi. 
Območje se opredeli kot sanacijski OPPN z usmeritvami, da je 
treba za namen celotnega območja urediti vstopno točko v 
območje s parkiriščem, ki je vezano na glavno dostopno pot in na 
pomožne prečne poti, promet z motornimi vozili pa je dopusten le 
do parkirišča. Na območju parkirišča je treba zagotoviti do 100 
parkirnih mest. 
Ob parkirišču je treba urediti oskrbno jedro – s sanitarijami, 
skupnim objektom, klopmi, drevesno ozelenitvijo, igrali, trim 
napravami, prostorom za druženje na prostem, pitnikom in 
podobno. Vzdolž glavne povezovalne poti je treba na razdalji 
približno 300 m urediti še tri oskrbna jedra za oskrbo južnejših 
območij vrtičkov.  
Od parkirišča proti jugu, vzdolž celotnega območja (približno 1,1 
km) je treba urediti glavno dostopno pot širine, ki naj obenem 
služi tudi kot intervencijska pot. V koridorju glavne poti je treba do 
najjužnejšega oskrbnega jedra s sanitarijami in skupnim objektom 
predvideti tudi komunalno infrastrukturo. Prečno na glavno pot je 
treba urediti vsaj tri široke prehode, ki naj omogočajo dostop do 
rekreacijskega območja ob reki Savi. V rastru glavne in prečnih 
poti se oblikujejo tudi polja z vrtički. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64720 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo usmeritev v OPPN 141 za 
urejanje dovozov iz Litijske in Ceste II. grupe odredov, in sicer 
predlaga, da se obveznost urejanja dovozov v območje preveri s 
prometno preveritvijo. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Predlog spremembe usmeritev za prometno infrastrukturo je 
sprejemljiv. Ustreznost izvedbe dovozov (prometne sheme, ki naj 
vključuje tako motorni kot peš in kolesarski promet) se preveri s 
podrobno prometno preveritvijo, ki bo osnova za OPPN. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64730 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP SL-109. Predlagajo, da se dopusti 
povišanje objekta Kresije do višine venca sosednje višje stavbe, 
na dvoriščnem delu stavbnega bloka do venca sosednjih stavb, 
vendar ne več kot je višina slemena sosednjih stavb Predlagajo 
tudi, da se dopusti nadkritje atrija oziroma dvorišča stavbnega 
bloka ter umestitev zunanjih enot strojnih inštalacij na novo streho 
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atrija ter, da se dopusti osvetlitev mansardnih prostorov z novimi 
zasteklitvami v ravnini obstoječih strešin. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Mestno središče je nosilec specifičnih funkcij mestnega, 
občinskega, regionalnega in državnega značaja. Zanj sta 
značilna koncentracija in sožitje različnih podjetij in ustanov, 
osrednjih uradov, bank in zavarovalnic, kulturnih ustanov ter 
poslovnih hotelov in trgovin ter tudi stanovanj. Predvideni sta 
nadaljnja revitalizacija in prenova mestnega središča. 
Obravnavano območje je del nabrežja Ljubljanice, ki so z vidika 
kulturne dediščine strogo varovana območja, stavba Kresije je 
tudi varovana kot poslovno stanovanjska palača s historicističnimi 
fasadami in stavbno opremo. Z dopustnostjo nadzidave na 
dvorišču do višine slemena stavbnega bloka ter nadkritja atrija z 
vidika pešca ne bo rušena sama podoba objekta ter podoba 
širšega območja, vendar pa bo za predlagane posege v 
nadaljevanju potrebno usklajevanje s pristojnim Zavodom za 
varstvo kulturne dediščine. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64740 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe v vzhodnem 
delu EUP TR-395. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Predlog se upošteva glede na urejanje zemljiško knjižnih in 
lastniških razmerij. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64760 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na prestavitev javne površine in otroškega 
igrišča iz zemljišča s parc. št. 312/7, k.o. Zadobrova na zemljišča 
s parc. št. 313/12 in 313/25, obe k.o. Zadobrova. Na slednjih 
parcelah se določi tudi nova podrobna namenska raba - ZPp. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Predlog prestavitve območja javne površine in otroškega igrišča 
na novo lokacijo zemljišč s parc. št. 313/12 in 313/25, obe k.o. 
Zadobrova ter spremembo podrobne namenske rabe prostora v 
ZPp se upošteva. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64780 

Povzetek pobude Predlog se nanaša na spremembo namenske rabe za del EUP 
TR-211, tako da se na vogalu ulic Javorjev drevored in V Murglah 
omogoči gradnja dveh ali treh stanovanjskih enot. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Predlog se upošteva tako, da se pod pogojem ohranitve zelenega 
pasu proti objektom na zahodu ter javnih pešpoti predvidi gradnja 
dveh stanovanjskih objektov izključno v gabaritih obstoječih 
objektov ter garažnega niza. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64790 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP TA-62. Predlagajo, de se na 
zemljiščih s parc. št. 2741/2 in 2730, obe k.o. Tabor, dopusti 
gradnja do javne površine. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Ker so javne površine, ki so namenjene predvsem pešcem in 
kolesarjem, zelo široko zasnovane, se dopusti gradnjo bližje 
javne površine. 
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Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64800 

Povzetek pobude Predlog se nanaša na delno spremembo PPIP v EUP VI-377 na  
zemljiščih s parcelno številko *66/1 in 826, obe k.o. Gradišče II, 
tako da v liniji obstoječih objektov do uveljavitve OPPN dovoli 
postavitev montažnega paviljona. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64820 

Povzetek pobude Pobudnik predlaga, da se dopusti senčenje parkirišč. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Za senčenje parkirnih mest se kot obveza še naprej uporablja 
določilo v zvezi z zasaditvijo dreves, poleg tega je dopustno tudi 
senčenje z nadstrešnicami oziroma pergolami in nanje namestiti 
sončni zbiralnik ali sončne celice (fotovoltaika) saj gre za 
trajnostni ukrep. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64840 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na dopustnost gradnje objektov za potrebe 
Gasilske brigade Ljubljana v EUP ŠE-788. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Lokacija predvidene postaje Gasilske brigade Ljubljana se 
premakne iz Dravelj v Stanežiče na podlagi pobude MOL OZRCO 
in njihove ugotovitve, da je predlagana umestitev v ŠE-788 
primernejša od trenutne ob Regentovi cesti v DR-451. Z 
umestitvijo gasilske postaje pri P+R Stanežiče se zunaj 
obvoznice poveča območje dostopnih časov, ki so v mejah 
dosegljivosti 7 minut ali manj. Ta dosegljivost predstavlja želeni 
cilj javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64850 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP TR-343, kjer naj se določi alternativna 
lokacija za postajo Gasilske brigade Ljubljana. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Poleg že predvidene lokacije za postajo Gasilske brigade 
Ljubljana v TR-423 se na podlagi pobude MOL OZRCO dopusti 
možnost izvedbe le-te tudi na alternativni lokaciji, t.j. v EUP TR-
343 saj se s tem ne vpliva na predviden čas dostopanja javne 
gasilske službe v Mestni občini Ljubljana. Poleg že predvidene 
lokacije za postajo Gasilske brigade Ljubljana severneje ob 
Barjanski cesti se na podlagi pobude dopusti možnost izvedbe le-
te tudi na alternativni lokaciji v EUP TR-343, saj se s tem ne 
vpliva na predviden čas dostopanja javne gasilske službe v 
Mestni občini Ljubljana. 
Pri umeščanju novih objektov je treba zagotoviti potrebne 
protipoplavne ukrepe in vodne ureditve. 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64860 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo regulacijske linije za dostopno 
cesto do območja DR-660. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 
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Obrazložitev stališča do 
pobude 

Pobuda se upošteva na način, da se regulacijska linija ceste za 
dostop do območja DR-660, ki se ureja z ZN ŠS3/3-2 Podutik, 
razširi proti jugu na zemljišče s parc. št. 152/20 k.o. 1755 Glince. 

 

Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64870 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo regulacijske linije na odsekih 
Ellerjeve ulice od hišne številke 51 do 57, od 47 do 49 in od 39 do 
45, znotraj EUP DR-72, v skladu s potekom obstoječih cest in 
parcelnimi mejami. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Regulacijska linija ceste se na odsekih Ellerjeve ulice od hišne 
številke 51 do 57, od 47 do 49 in od 39 do 45 uskladi s potekom 
ceste v naravi in parcelnimi mejami. 

 
Vlagatelj pobude JSS MOL 

Zapored. štev. pobude 64890 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo PPIP in sicer, da se omogoči 
dopustnost gradnje neprofitnih najemnih stanovanj in garažne 
stavbe znotraj EUP DR-260. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Predlog dopolnitve PPIP se upošteva tako, da se doda 
določilo:"Znotraj gradbenih mej je dopustna samo gradnja 
objektov 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe samo za potrebe 
neprofitnih najemnih stanovanj in 12420 Garažne stavbe". 

 
Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64920 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP TR-509 in TR-489. Z namenom 
ureditve lastniških razmerij in omogočanja izgradnje podaljška 
Opekarske ceste, se predlaga gradnja individualnih stanovanjskih 
hiš pred uveljavitvijo OPPN. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

redlog se upošteva glede na urejanje zemljiško knjižnih in 
lastniških razmerij. 

 
Vlagatelj pobude JSS MOL 

Zapored. štev. pobude 64930 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP SL-240. Vlagatelj predlaga, da se na 
tem območju omogoči gradnjo stanovanj za mlade. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

V prihodnosti je mogoča selitev Vrtca Pod Gradom na drugo 
lokacijo. Z umestitvijo novih stanovanj za mlade oziroma 
neprofitnih najemnih stanovanj namesto vrtca bi MOL posledično 
povečala privlačnost mestnega središča s širšo ponudbo 
stanovanj ter izboljšala starostno sestavo prebivalstva v mestnem 
središču. 

 

Vlagatelj pobude Interna ugotovitev MOL 

Zapored. štev. pobude 64971 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP MO-176 in OPPN 241. Predlajajo, da 
se ukine obveza izvedbe OPPN in da se dopusti legalizacijo in 
sanacijo v preteklosti izvedenih posegov na kompleksu VDN 
Kodeljevo. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča do 
pobude 

Obravnavano območje se nahaja v širšem območju športnega 
parka Kodeljevo. Rešitve iz predpisanega OPPN bodo upoštevale 
splošne usmeritve za urbanistično-krajinskoarhitekturno- 
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arhitekturno oblikovanje območja na različnih ravneh, 
natančnejše bodo izdelane rešitve v zvezi s prometno in 
komunalno infrastrukturo za napajanje posameznih objektov. 
Prav tako pa bodo šele v OPPN določeni pogoji glede odmikov, 
višin in drugih urbanističnih pogojev. Do izvedbe OPPN je 
dopustna izvedba pokritja olimpijskega bazena s fiksno 
konstrukcijo, ki pa urejanja širšega območja bazenov ne bo 
ovirala. Številni spremljajoči objekti v obravnavani EUP pa so bili 
grajeni stihijsko, brez predhodnega širšega preverjanja (tribune, 
bife...), vendar predstavljajo manjše posege znotraj obstoječega 
bazenskega kompleksa in za razvoj širšega območja ne 
predstavljajo ovir. 

 
 


