
Vlagatelj pripombe - 

Zaporedna številka 
pripombe 

286-001 

Povzetek pripombe Pripomba podaja mnenje glede urejanja in prostorskega razvoja 
naselja Šentpavel (OPPN 351, SO-2870, SO-1707, SO-1674 ter 
SO-415). 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba podaja mnenje glede urejanja in prostorskega razvoja 
naselja Šentpavel. V postopku dopolnjenega osnutka sprememb 
in dopolnitev OPN MOL ID so bile upoštevane pobude, ki so bile 
skladne z zakonskimi predpisi, urbanističnimi kriteriji razvoja 
poselitve, kriteriji varstva okolja, mnenji nosilcev urejanja prostora 
ter z izdelanimi različnimi strokovnimi podlagami. Za območja 
OPPN v Posavskem hribovju so bile izdelane strokovne podlage, 
katerih namen je bil preveriti kriterije za določitev načinov urejanja 
na posameznih območjih možne pozidave (OPPN ali OPN) in 
določiti nove usmeritve za pozidavo. Strokovne podlage so bile 
izdelane tudi za območje OPPN 351 v naselju Šentpavel 
(Preveritev in predlog sprememb načinov urejanja na območju 
Zasavskega hribovja, Priloga 19 – Šentpavel, P-ZIN-28/13, Šabec 
Kalan Šabec – Arhitekti, 2013). Strokovna podlaga opozarja na 
značilnosti območja (npr. strm teren, neurejeni dostopi, 
neustrezne prostorske rešitve in gradnja ipd.). Dopolnjeni osnutek 
OPN MOL ID upošteva predlog iz navedene strokovne podlage, ki 
načrtuje ohranjanje načina urejanja z OPPN južnega dela OPPN 
351 brez dodatnih širitev poselitvenega območja. Južni del bo 
mogoče urejati le na podlagi OPPN, saj postopek priprave OPPN 
zagotavlja sistematično in optimalno komunalno in prometno 
urejanje območja, OPPN omogoča enotno urejanje na strmejših 
delih stavbnih zemljišč, zagotavlja celostno načrtovanje območja 
večjega obsega, v sklopu priprave OPPN je urejanje (sanacija) 
obstoječe gradnje lažja, tudi legalizacija se ureja v postopku 
OPPN.  
V zvezi z novimi pripombami velja, da so v predlogu OPN MOL ID 
upoštevane le pripombe, ki so skladne z okoljskimi izhodišči in ne 
pomenijo sprememb, ki bi zahtevale ponovno javno razgrnitev ter 
ponovno presojo in usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V 
predlogu OPN MOL ID so se izvedli redakcijski popravki odloka in 
prilog ter odpravile tehnične napake v grafičnem delu.  
OPN MOL ID že določa pogoje, ki omogočajo prenovo opuščenih 
in propadajočih hiš v poselitvenih območjih. 

 

Vlagatelj pripombe - 

Zaporedna številka 
pripombe 

531-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP ŠI-289 na parc. št. 1480/11, 1480/2, 
1480/4, vse k. o. Dravlje. Vlagatelj pripombe predlaga, da se 
območje ŠI-540 ne opredeli kot ZPp – parkovna površina in da se 
ohrani predpisana raba, določena v veljavnem OPN MOL ID, in 
sicer SSce – pretežno eno- in dvostanovanjske površine s 
tipologijo gradnje NB – nizka stavba v nizu. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je sprejemljiva, gre za uskladitev z veljavnim OPN MOL 
ID na podlagi pridobljenih podatkov o lastniškem stanju zemljišč s 
parc. št. 1480/11, 1480/2, 1480/4, vse k. o. Dravlje. Zemljišča 
ostanejo opredeljena z namensko rabo SSce – pretežno eno- in 
dvostanovanjske površine s tipologijo gradnje NB – nizka stavba v 
nizu. Na območju se dopustijo novogradnje objektov po splošnih 
določilih za tip NB. 

 

Vlagatelj pripombe J. Ahlin 

Zaporedna številka 
pripombe 

404-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 25/1 (del), 25/2 in 25/3, vse k. o. Nadgorica, iz gozdnih 
zemljišč v zazidljivo zemljišče (SSse). 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne 
pomeni zaokrožitve zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanja 
vrzeli. Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj bi 
pomenil poseganje v gozd, ki je opredeljen kot gozd z izjemno 
poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami, v katerem 
krčenje gozdnih površin ni dopustno. 

 

Vlagatelj pripombe J. Ahlin 

Zaporedna številka 
pripombe 

986-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 25/1 (del), 25/2 in 25/3, vse k. o. Nadgorica, iz gozdnih 
zemljišč v zazidljivo zemljišče (SSse). 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne 
pomeni zaokrožitve zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanja 
vrzeli. Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj bi 
pomenil poseganje v gozd, ki je opredeljen kot gozd z izjemno 
poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami, v katerem 
krčenje gozdnih površin ni dopustno. 

 

Vlagatelj pripombe M. Ahlin 

Zaporedna številka 
pripombe 

403-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe dela 
zemljišča s parc. št. 25/1, k. o. Nadgorica, iz gozdnih zemljišč v 
zazidljivo zemljišče (SSse). 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 



gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne 
pomeni zaokrožitve zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanja 
vrzeli. Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj bi 
pomenil poseganje v gozd, ki je opredeljen kot gozd z izjemno 
poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami, v katerem 
krčenje gozdnih površin ni dopustno. 

 

Vlagatelj pripombe M. Ahlin 

Zaporedna številka 
pripombe 

985-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe dela 
zemljišča s parc. št. 25/1, k. o. Nadgorica, iz gozdnih zemljišč v 
zazidljivo zemljišče (SSse). 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne 
pomeni zaokrožitve zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanja 
vrzeli. Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj bi 
pomenil poseganje v gozd, ki je opredeljen kot gozd z izjemno 
poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami, v katerem 
krčenje gozdnih površin ni dopustno. 

 

Vlagatelj pripombe AKUSTIKA group, d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

952-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 261/1, 264/2, 1449/3 in delov zemljišč s parc. št. 301/4, 
1449/5, 1449/4, 263/2 in 1449/80, vse k. o. Ježica, in sicer iz 
kmetijskih in prometnih površin v parkovne površine za tovorna in 
motorna vozila. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 



so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID ter bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
 
Posamezni posegi na kmetijska zemljišča so bili obravnavani v 
elaboratu posegov na kmetijska zemljišča in v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje. Novih pobud za spremembo namenske 
rabe kmetijskih zemljišč v tej fazi postopka ni več mogoče 
obravnavati. 

 

Vlagatelj pripombe ALANTIK, storitve in trgovina d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

1119-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 27/1 in 28, obe k. o. Tacen, iz kmetijskih zemljišč (K2) v 
zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne 
pomeni zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja 
vrzeli. Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se 
nahaja na območju naravne vrednote, na območju plazljivih in 
erozijsko nevarnih območij ter na območju varstva kmetijskih 
zemljišč. Z nadaljnjimi posegi v kmetijska zemljišča bi bili v 
neskladju s strateškimi izhodišči, ki narekujejo trajnostno in 
racionalno rabo prostora, ki se doseže z zgostitvami poselitve 
znotraj sedanjih zazidalnih površin (zapolnitve, zaokrožitve, 
prenove) ter preprečevanjem in sanacijo razpršene gradnje. 

 

Vlagatelj pripombe G. Albreht 

Zaporedna številka 
pripombe 

676-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopolnitev podrobnih meril za EUP ŠG-
467. Predlagani so sprememba dopustne tlorisne površine 
objektov, določilo glede števila parkirnih mest, najmanjša velikost 
gradbene parcele in dopolnilo glede vsebine programov v območju 
EUP. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva tako, da se dopolnijo podrobna merila EUP 
ŠG-367: »Dopustne so ureditve in gradnja objektov za potrebe 
ribiškega učnega parka. Dopustna je gradnja pritličnega, 
paviljonskega vstopnega objekta ribiškega učnega parka za 
izvedbo kulturno-izobraževalnih programov do 300,00 m2 BTP 
objekta, z najmanjšo površino parcele, namenjene gradnji, do 800 
m2. Zagotoviti je treba najmanj 30 parkirnih mest za potrebe 
vstopnega objekta ribiškega učnega parka. Na zemljišču s parc. 
št. 1333/5, k. o. Gameljne, so za potrebe ribiške dejavnosti 



dopustne tudi: 12201 Stavbe javne uprave in 12203 Druge 
poslovne stavbe.« 

 

Vlagatelj pripombe V. Aljančič 

Zaporedna številka 
pripombe 

143-001 

Povzetek pripombe Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 50/6, 50/7, 50/8, 50/9, 50/10, 50/11, 50/12 in 50/13, vse k. 
o. Tacen, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne 
pomeni zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja 
vrzeli. Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se 
nahaja na območju naravne vrednote, na območju plazljivih in 
erozijsko nevarnih območij ter na območju varstva kmetijskih 
zemljišč. Z nadaljnjimi posegi v kmetijska zemljišča bi bili v 
neskladju s strateškimi izhodišči, ki narekujejo trajnostno in 
racionalno rabo prostora, ki se doseže z zgostitvami poselitve 
znotraj sedanjih zazidalnih površin (zapolnitve, zaokrožitve, 
prenove) ter preprečevanjem in sanacijo razpršene gradnje. 

 

Vlagatelj pripombe ALPTRADING d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

200-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 1061, k. o. Šentvid nad Ljubljano, iz zelenih površin v 
zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je bila v postopku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID 
obravnavana, vendar ni bila sprejemljiva. Pripomba ni skladna z 
usmeritvami strateškega in izvedbenega dela OPN MOL, po 
katerih se obstoječe zelene površine ohranjajo ter se zagotavljata 
dobra dostopnost in enakomerna razporejenost zelenih površin, 
enakovredno za vse prebivalce. Izhodišča za oblikovanje meril in 
pogojev v OPN MOL ID so bila tudi določila Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za plansko celoto Š4 Dravlje (Uradni list SRS, 
št. 20/89, in Uradni list RS, št. 58/92, 78/94, 22/98, 46/00, 85/02 - 
odločba US, 17/09 in 49/10). Zemljišče je bilo opredeljeno kot 
večja zelena površina v okviru naselja blokov, kjer je dopustna 
postavitev mikrourbane opreme. Predlagani poseg spremembe 
namenske rabe zemljišča v zazidljive površine je v neskladju z 
zasnovo odprtih, zelenih površin znotraj urbanega prostora. 
Pripombe ni mogoče upoštevati, saj ni mogoče opravičiti gradnje 
stanovanjskih objektov na obstoječih večjih zelenih površinah, ki 
so bile pred sprejemom OPN MOL ID v urbanistični dokumentaciji 
označene z 9 in se ohranjajo kot pomembni deli pri vzpostavljanju 
omrežja parkov. 

 

Vlagatelj pripombe Alta 5 d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

1075-001 



Povzetek pripombe 1. Pripomba se nanaša na EUP DR-516 in DR-374 v zvezi s 
spremembo usmeritev za OPPN 262 glede prometa in 
urbanističnih pogojev. Vlagatelji pripombe pripravljajo OPPN za 
območje IC Stegne (OPPN 262 – Stegne) in zato podajajo 
predloge za popravke tekstualnega in grafičnega dela OPN MOL 
ID v delu, ki se nanaša na obravnavani OPPN.  
1.a) Za DR-516 predlagajo izbris pogoja za obojestransko 
kolesarsko stezo na ulici Stegne. 
1.b) Za DR-374 predlagajo naslednje popravke: 
– dopolnitev tipologije, tako da se dopusti tudi tip F;  
– določi se največji FI, in sicer 3,0; 
– črta se FZ;  
– zmanjša se FZP na 7,5.  
Urbanistični pogoji se popravijo tako, da se črta obveza po 
povezavi z območjem Partnerstvo Celovška. Črtajo se določila za 
promet, saj so navedeni pogoji, ki spadajo v DR-516. 
2. Za kolesarsko omrežje predlagajo, da se v grafičnem delu 
spremeni potek predvidene trase kolesarskega omrežja tako, da 
se trasa kolesarske steze prestavi v traso ob železnici do podvoza 
ob železnici (ob zelenem pasu). 
3. Predlagajo tudi popravek grafike, tako da se prometna površina 
ulice Stegne uskladi po priloženi skici. Korigirajo se tudi območja 
prometnih površin prečnih cest – prilagoditev na osi obstoječih 
cest z upoštevanjem novega profila, ukinitev javne ceste in 
vključitev prometnega priključka na Cesto pri Borštu. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

1.a) DR-516 - Ker ima ulica Stegne program le na eni strani, na 
drugi strani so večje kmetijske površine in vodno zajetje, ni 
smiselno voditi kolesarja na obeh straneh ceste in se raje uredi 
dvosmerna kolesarska steza na zahodni strani ceste, kjer je 
lociran program. 
1.b) DR-374  
– objekti tipa F so dopustni že po splošnih določilih odloka (15. 
člen, 3. odstavek), zato se ne dodajajo med podrobna določila;  
– zaradi obstoječega stanja v območju (nekateri objekti imajo že 
danes in po veljavnem zazidalnem načrtu večjo zazidanost (do 90 
%), kot je 60 %) se upošteva predlog za črtanje FZ;  
– predlagani FI največ 3,0 se upošteva; 
– predlog za zmanjšanje FZP se ne upošteva, saj je že predpisani 
splošni faktor zastavljen v minimalnem obsegu.  
 
Črtajo se določila za promet, saj so navedeni pogoji, ki spadajo v 
DR-516. 
 
2. Potek predvidene trase kolesarskega omrežja se popravi tako, 
da se os kolesarske steze prestavi v traso ob železnici do 
podvoza ob železnici (ob zelenem pasu), tako da se pot kolesarja 
nadaljuje v kontinuirani liniji. 
3. Glede na to, da je v OPPN profil nove ulice Stegne že določen 
na natančnejšem nivoju, se RL prilagodi novi tehnični rešitvi, ki je 
natančnejša. 

 

Vlagatelj pripombe Alta 5 d.o.o. 



Zaporedna številka 
pripombe 

1077-001 

Povzetek pripombe 1. Pripomba se nanaša na EUP DR-516 in DR-374 v zvezi s 
spremembo usmeritev za OPPN 262 glede prometa in 
urbanističnih pogojev. Vlagatelji pripombe pripravljajo OPPN za 
območje IC Stegne (OPPN 262 – Stegne) in zato podajajo 
predloge za popravke tekstualnega in grafičnega dela OPN MOL 
ID v delu, ki se nanaša na obravnavani OPPN.  
1.a) Za DR-516 predlagajo izbris pogoja za obojestransko 
kolesarsko stezo na ulici Stegne. 
1.b) Za DR-374 predlagajo naslednje popravke: 
– dopolnitev tipologije, tako da se dopusti tudi tip F;  
– določi se največji FI, in sicer 3,0; 
– črta se FZ;  
– zmanjša se FZP na 7,5.  
Urbanistični pogoji se popravijo tako, da se črta obveza po 
povezavi z območjem Partnerstvo Celovška. Črtajo se določila za 
promet, saj so navedeni pogoji, ki spadajo v DR-516. 
2. Za kolesarsko omrežje predlagajo, da se v grafičnem delu 
spremeni potek predvidene trase kolesarskega omrežja tako, da 
se trasa kolesarske steze prestavi v traso ob železnici do podvoza 
ob železnici (ob zelenem pasu). 
3. Predlagajo tudi popravek grafike, tako da se prometna površina 
ulice Stegne uskladi po priloženi skici. Korigirajo se tudi območja 
prometnih površin prečnih cest – prilagoditev na osi obstoječih 
cest z upoštevanjem novega profila, ukinitev javne ceste in 
vključitev prometnega priključka na Cesto pri Borštu. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

1.a) DR-516 – Ker ima ulica Stegne program le na eni strani, na 
drugi strani so večje kmetijske površine in vodno zajetje, ni 
smiselno voditi kolesarja na obeh straneh ceste in se raje uredi 
dvosmerna kolesarska steza na zahodni strani ceste, kjer je 
lociran program. 
1.b) DR-374  
– objekti tipa F so dopustni že po splošnih določilih odloka (15. 
člen, 3. odstavek) zato se ne dodajajo med podrobna določila;  
– zaradi obstoječega stanja v območju (nekateri objekti imajo že 
danes in po veljavnem zazidalnem načrtu večjo zazidanost (do 90 
%), kot je 60 %) se upošteva predlog za črtanje FZ;  
– predlagani FI največ 3,0 se upošteva;  
– predlog za zmanjšanje FZP se ne upošteva, saj je že predpisani 
splošni faktor zastavljen v minimalnem obsegu.  
 
Črtajo se določila za promet, saj so navedeni pogoji, ki spadajo v 
DR-516. 
 
2. Potek predvidene trase kolesarskega omrežja se popravi tako, 
da se os kolesarske steze prestavi v traso ob železnici do 
podvoza ob železnici (ob zelenem pasu), tako da se pot kolesarja 
nadaljuje v kontinuirani liniji. 
3. Glede na to, da je v OPPN profil nove ulice Stegne že določen 
na natančnejšem nivoju, se RL prilagodi novi tehnični rešitvi, ki je 
natančnejša. 

 



Vlagatelj pripombe AMBIENT d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

943-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na pobudo ID 1997. Pobuda ni bila 
sprejemljiva, zato vlagatelj ponovno predlaga preučitev 
dopustnosti gradnje podzemnih parkirnih prostorov pod Grajsko 
planoto. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Območje je varovano z več spomeniškovarstvenimi odloki, zato je 
gradnja parkirne hiše s spomeniškovarstvenega stališča 
nedopustna. Za spomenik veljajo varstveni režimi predvsem 
Odloka o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za 
kulturne spomenike državnega pomena (Uradni list RS, št. 
51/2009-2500) za enoto: Ljubljana - Parkovna ureditev grajske 
planote (EŠD 22886), ki med drugim predpisuje celostno 
ohranjanje imenovanih varovanih elementov spomenika, na 
kulturnih spomenikih z arheološkimi vrednotami prepoveduje 
vsakršne posege v prezentirane dele spomenika ali v zemeljske 
plasti, vključno z novo podzemno infrastrukturo, razen izjemoma 
posegov, ki so nujni zaradi ohranjanja spomenika, njegove 
neposredne okolice ter njegove funkcije, predpisuje varstvene 
režime za kulturne spomenike z vrtnoarhitekturnimi vrednotami, z 
umetnostnimi oziroma arhitekturnimi vrednotami in z naselbinskimi 
vrednotami. Z gradnjo vzpenjače je bila podana možnost, da se 
parkirna mesta z območja gradu umaknejo. 

 

Vlagatelj pripombe Anonimni 

Zaporedna številka 
pripombe 

599-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo stopnje varovanja hrupa v 
OPN MOL ID. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti.  
Sprememba karte hrupa v spremembah in dopolnitvah OPN MOL 
ID je bila potrebna zaradi sprememb področne zakonodaje, novo 
izdelane Strateške karte hrupa za IPPC zavezance v MOL-u, 
novelacije karte hrupa cestnega prometa za MOL ter strateške 
karte hrupa za pomembne železniške proge v RS in ločeno za 
MOL. V okviru sprememb in dopolnitev OPN MOL ID se je tako 
pripravil nov predlog stopenj varstva pred hrupom, ki upošteva tudi 
dejansko stanje na osnovi kartiranja hrupa cest, železnic in IPPC 
zavezancev v letih 2012–2014. Na podlagi ugotovitev okoljskega 
poročila se je v okviru predloga s. d. OPN MOL ID karta hrupa 
spremenila tako, da je odpravila pomanjkljivosti, ugotovljene v 
javno razgrnjenem okoljskem poročilu. Osnovo za pripravo karte 
hrupa so predstavljali zakonski okvir ter kriteriji, ki so bili 
postavljeni v okviru strokovne podlage Spremembe in dopolnitve 
področij varstva pred hrupom v OPN MOL ID (A-PROJEKT, 
2015), ki so bili dopolnjeni na podlagi priporočil iz okoljskega 
poročila ter upoštevanja pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega 
osnutka s. d. OPN MOL ID.  



Kjer stanje hrupne obremenjenosti to omogoča, je določena II. 
stopnja varstva pred hrupom, drugod je v območjih poselitve 
določena potencialna II. SVPH, kjer se dolgoročno zagotavljajo 
taki ukrepi, da bo mogoča določitev II. SVPH.  
Območje BE-46 je določeno kot območje centralnih dejavnosti (s 
podrobno namensko rabo prostora »CU«). Veljavna Uredba o 
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 
105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) določa, da se na območjih 
centralnih dejavnosti, kamor sodi tudi EUP BE-46, določi III. 
SVPH, torej se na tem območju stopnja varstva pred hrupom 
glede na veljavni OPN MOL ID ne spreminja. 

 

Vlagatelj pripombe P. Antunovič 

Zaporedna številka 
pripombe 

211-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 224/28, k. o. Karlovško predmestje, iz ZPp – parki v SSce 
– pretežno eno- in dvostanovanjske površine. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe H. Anžič 

Zaporedna številka 
pripombe 

574-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 80/8 in 82, obe k. o. Podmolnik, v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se nanaša na zavrnjeno pobudo št. 872. Pobuda je bila 
ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v gradivih 
dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. V 
predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so skladne z 
okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi zahtevale 
ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in usklajevanje z 
nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID so se izvedli 
redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile tehnične napake 
v grafičnem delu.  
V območju obstoječih poselitvenih enot v naselju so iz bilance 
zemljišč razvidne prostorske rezerve (nepozidana stavbna 
zemljišča), na podlagi katerih dodatno širjenje oziroma 
povečevanje stavbnih zemljišč ni dovoljeno. 

 

Vlagatelj pripombe J. Anžič 

Zaporedna številka 
pripombe 

788-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na popravek navedbe zemljišča s parc. št. 
19/1, k. o. Prule, v seznamu parcel, ki se jim spreminja namenska 
raba. Namesto zemljišča s parc. št. 19/1, k. o. Prule, mora biti 
navedeno zemljišče s parc. št. 19/81, k. o. Prule. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na vsebine OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Spremembe in dopolnitve OPN MOL ID so pripravljene na 
zemljiškoknjižnem katastru na stanje v februarju 2014. Navedeno 
zemljišče s parc. št. 19/81, k. o. Prule, je nastalo po tem datumu, 
zato v besednem in grafičnem delu Sprememb in dopolnitev OPN 
MOL ID ni navedena. Podatki o parceli so dostopni na Geodetski 
upravi Republike Slovenije. 

 

Vlagatelj pripombe B. Anžur 

Zaporedna številka 
pripombe 

470-001 

Povzetek pripombe Pripomba izraža nasprotovanje ureditvi južnega dela 
Agrokombinatske ceste. Pred predlagano prostorsko ureditvijo je 
treba zgraditi severno Industrijsko cesto, ki mora potekati od 
Hladilniške ceste do Agrokombinatske ceste. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba glede načrtovanega južnega dela Agrokombinatske 
ceste v odnosu do izgradnje severne Industrijske ceste izraža 
mnenje ter je v OPN MOL ID že upoštevana. 
OPN MOL ID za celotno območje Agrokombinatske ceste določa 
urejanje na podlagi OPPN. Podrobni pogoji za izgradnjo 
severnega dela ceste na odseku Hladilniška pot–Agrokombinatska 
cesta–Cesta v Prod so že dani, saj je OPPN za ta del ceste že 
sprejet (Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 408 
Povezovalna cesta Agrokombinatska–Hladilniška – del; Uradni list 
RS, št. 63/2014) in ga OPN MOL ID ohranja. Za južni del 
Agrokombinatske ceste, ki poteka od Hladilniške poti do Zaloške 
ceste, OPPN še ni izveden in OPN MOL ID podaja usmeritve za 
izdelavo OPPN. 
Trasa južnega dela Agrokombinatske ceste je določena že v 
veljavnem OPN MOL ID. V tem postopku sprememb in dopolnitev 



OPN MOL ID je bila izvedena ponovna preveritev variant poteka 
južnega dela ceste. Kot najustreznejša je bila izbrana severna 
varianta trase, ki je bila tudi vključena v gradivo sprememb in 
dopolnitev. 
Določitev začetka gradnje ceste na terenu ali katere koli druge 
gradnje v prostoru ni predmet OPN MOL ID. OPN MOL ID 
predstavlja podlago za zagon postopkov za gradnjo. 
Pripomba v delu, ki se nanaša na izravnavo odseka 
Agrokombinatske ceste preko zemljišča s parc. št. 2576/1, k. o. 
Kašelj, ni sprejemljiva. Predlagana je izravnava poteka 
Agrokombinatske ceste z navezavo na novo predvideno križišče 
zaradi kanaliziranja prometa do križišča in zagotavljanja prometne 
varnosti. Poleg tega pa tak potek ceste zagotavlja tudi 
racionalnejšo izrabo prostora. 

 

Vlagatelj pripombe B. Anžur 

Zaporedna številka 
pripombe 

473-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti severnega 
dela zemljišča s parc. št. 1240/7, k. o. Kašelj, iz kmetijskega 
zemljišča (K1) v zazidljivo zemljišče za gradnjo stanovanjskega 
objekta. Pripomba se nanaša tudi na razmislek o dopustitvi delnih 
OPPN v vaških jedrih, ki bi se tako lahko zgostila (pozidava 
nezazidanih zemljišč) in bi bilo manj teženj po novih zazidalnih 
površinah. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so 
širitve naselij le posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli 
ter organizirane gradnje. Z vidika zagotavljanja racionalne rabe 
prostora predlagani poseg ne predstavlja zaokroževanja ali 
zgoščanja naselja, temveč novo širitev poselitve. Poleg tega so v 
območju sosednjih obstoječih poselitvenih enot iz bilance zemljišč 
razvidne še precejšnje prostorske rezerve (nepozidana stavbna 
zemljišča), na podlagi katerih širjenje oziroma povečevanje 
stavbnih zemljišč ni dovoljeno. Predlagani poseg tudi ni v skladu z 
varstvenimi režimi. Pomenil bi poseganje v območje najboljših 
kmetijskih zemljišč, kar je glede na smernice Ministrstva za 
kmetijstvo in okolje nedopustno. 
Glede delnih OPPN v vaških jedrih pa je vsebina pripombe že 
vključena v OPN MOL ID. OPPN se namreč lahko izdela za 
posamezni EUP ali manjše območje znotraj posameznega EUP 
tudi takrat, kadar njegova izdelava ni predvidena z odlokom OPN 
MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe J. Arhar 

Zaporedna številka 
pripombe 

613-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 1001/1 in 1001/2 oziroma novo urejenih zemljišč s parc. 
št. 1001/5 in 1001/6, vse k. o. Šentvid nad Ljubljano, iz kmetijske 
površine v površine za mirujoči promet (POg). 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je bila v postopku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID 
obravnavana, vendar ni bila sprejemljiva. Pripomba ni v skladu z 
varstvenimi režimi. Predlagani poseg se nahaja na območju 
najboljših kmetijskih zemljišč, na katerih strateške usmeritve ne 
predvidevajo tovrstnih posegov. Površine za mirujoči promet se 
praviloma zagotavljajo v okviru stavbnih zemljišč po normativih za 
posamezne dejavnosti. Območja večjih parkirišč so določena 
sistemsko v območjih z namensko rabo POg. 

 

Vlagatelj pripombe Arhi-3k 

Zaporedna številka 
pripombe 

373-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe EUP VI-490, 
in sicer iz splošnih večstanovanjskih površin v območja centralnih 
dejavnosti brez stanovanj. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe Arhi-3k 

Zaporedna številka 
pripombe 

374-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 13. člen, 7. odstavek. Vlagatelj pripombe 
opozarja, da je treba določilo dopolniti tako, da se oblika 
nadzidave v celoti prilagaja obliki in gabaritu že izvedene 
nadzidave (izvedene na podlagi gradbenega dovoljenja). 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Objekt v nizu pomeni, da so objekti oblikovno usklajeni ter enakih 
oblik in gabaritov, zato se določilo dopolni tako, da so v obstoječih 
nizih stavb tipa NB nadzidave in frčade dopustne v primerih, ko so 
bile na podlagi gradbenega dovoljenja nadzidave in frčade 
posameznih stavb v nizu že izvedene; nadzidave in frčade morajo 
biti oblikovno in gabaritno usklajene z izvedenimi posegi. 

 

Vlagatelj pripombe Arhi-3k 

Zaporedna številka 
pripombe 

709-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 13. člen, 12. odstavek. Vlagatelj pripombe 
predlaga, da se določilo dopolni tako, da se na delih objektov, ki 
segajo v EUP z namensko rabo PC ali PŽ ali ki so znotraj 
regulacijskih linij, dopusti povečanje BTP do 20 m2 v skladu s 
soglasjem pristojne službe. Poseg razlaga s tem, da je s časom 
treba tudi izvesti rekonstrukcijo oziroma posodobitev objekta ter 
takemu objektu prizidati ali nadzidati manjši prostor, kot so vhod, 
kopalnica ali podobno, da se takemu objektu zagotovi normalno 
funkcionalno delovanje, ter je smiselno, da se dovoli minimalno 
povečanje BTP, kar bi omogočilo normalni življenjski standard za 
uporabnike objekta. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V 12. odstavku 13. člena je za objekte v EUP z namensko rabo 
PC ali PŽ in za objekte, ki so delno ali v celoti znotraj regulacijskih 
linij cest, že dopuščena rekonstrukcija, v okviru katere je dopustno 
povečati prostornino do 10 %. V okviru rekonstrukcije se tako 
lahko izvedejo tudi manjše posodobitve objekta, potrebne za 
normalno funkcioniranje objekta. 

 

Vlagatelj pripombe Arhitektura d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

1228-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo urbanističnih pogojev na 
zemljišču s parc. št. 208/5, k. o. Gradišče II. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Gre za pritlično dozidavo objekta na vrtnem delu, ki bistveno 
izboljšuje bivalne pogoje ter bistveno ne vpliva na javni prostor in 
bivalne pogoje sosednjih objektov. 

 

Vlagatelj pripombe ARK Arhitektura Krušec d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

177-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopustnost gradnje objekta v vrzeli med 
objektoma Kongresni trg 3 in 4. Vlagatelj predlaga, da se 
formulacija gradnje med objektoma Kongresni trg 3 in 4 določi 
natančneje. 



Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Skladno s prvim mnenjem Ministrstva za kulturo se v usmeritvah 
za izdelavo OPPN natančneje opišejo dopustne gradnje. 

 

Vlagatelj pripombe T. Arnšek 

Zaporedna številka 
pripombe 

579-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo regulacijske linije ceste Veliki 
štradon na meji med zemljiščema s parc. št. 250/243 in 1698/5, 
obe k. o. Trnovsko predmestje, tako, da bo skladna z dejansko 
rabo prostora. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva, saj gre za obstoječo cesto, za katero 
širitev ni predvidena. Regulacijska linija ceste se uskladi z 
dejanskim stanjem v celotni potezi. 

 

Vlagatelj pripombe Arrea, arhitektura, d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

117-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 19. člen, 5. odstavek. Investitor želi 
nadzidati objekt v stavbnem otoku (tip VS) do višine venca 
sosednje višje stavbe in tako urediti stanovanje. Faktorji FI in FZ 
so preseženi. Poseg je z 10. in 16. odstavkom 13. člena 
dopuščen. Problem nastane ob sočasnem upoštevanju 19. člena, 
ki v 3. odstavku za posege, ki presegajo stopnje izkoriščenosti (FI, 
FZ …), dopušča samo rekonstrukcije. Nadzidave pa niso 
dopustne. Vlagatelj pripombe predlaga, da se določila odloka med 
seboj uskladijo, tako da se za tip VS dopustijo nadzidave, v 3. 
odstavku 19. člena pa se za te primere uvede izjema pri 
upoštevanju stopenj izkoriščenosti. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Trenutna določila odloka za tip VS že dopuščajo dodatne 
dopustne posege (nadzidave do višine venca sosednje višje 
stavbe), s katerimi se doseže enotno zaključena podoba 
stavbnega niza. Ker primeri iz prakse izražajo, da se določila 
odloka izključujejo, se 5. odstavek 19. člena dopolni tako, da se za 
tip VS dopustijo dodatni posegi, ki se regulirajo z usklajenostjo z 
višino celotnega niza. 

 

Vlagatelj pripombe Arrea, arhitektura, d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

117-002 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 13. člen, 16. odstavek. Investitor želi 
nadzidati objekt v stavbnem otoku (tip VS) do višine venca 
sosednje višje stavbe in tako urediti stanovanje. Faktorji FI in FZ 
so preseženi. Poseg je z 10. in 16. odstavkom 13. člena 
dopuščen. Problem nastane ob sočasnem upoštevanju 19. člena, 
ki v 3. odstavku za posege, ki presegajo stopnje izkoriščenosti (FI, 
FZ …), dopušča samo rekonstrukcije. Nadzidave pa niso 
dopustne. Vlagatelj pripombe predlaga, da se določila odloka med 
seboj uskladijo, tako da se za tip VS dopustijo nadzidave, v 3. 



odstavku 19. člena pa se za te primere uvede izjema pri 
upoštevanju stopenj izkoriščenosti. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Tip VS je stavbni tip, značilen za mestno središče. Trenutna 
določila odloka za tip VS že dopuščajo dodatne dopustne posege 
(nadzidave do višine venca sosednje višje stavbe), s katerimi se 
doseže enotno zaključena podoba stavbnega niza. Ker primeri iz 
prakse izražajo, da se določila odloka izključujejo, se 5. odstavek 
19. člena dopolni tako, da se za tip VS dopustijo dodatni posegi, ki 
se regulirajo z usklajenostjo z višino celotnega niza. 

 

Vlagatelj pripombe Arrea, arhitektura, d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

117-003 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na nadzidavo objekta do višine venca 
sosednje višje stavbe v EUP MS-24. Vlagatelj pripombe predlaga, 
da se določila odloka med seboj uskladijo, tako da se za tip VS 
dopustijo nadzidave, v 3. odstavku 19. člena pa se za te primere 
uvede izjema pri upoštevanju stopenj izkoriščenosti, oziroma da 
se popravi PPIP, tako da se črtata stopnji izkoriščenosti FI in FZ, 
urbanistični pogoji pa dopolnijo tako, da se dopusti nadzidava 
objekta. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Investitor želi nadzidati objekt v stavbnem otoku (tip VS) do višine 
venca sosednje višje stavbe in tako urediti stanovanje. Faktorji FI 
in FZ so preseženi. Poseg je z 10. in 16. odstavkom 13. člena 
dopuščen. Problem nastane ob sočasnem upoštevanju 19. člena, 
ki v 3. odstavku za posege, ki presegajo stopnje izkoriščenosti (FI, 
FZ …), dopušča samo rekonstrukcije. Nadzidave pa niso 
dopustne. Tip VS je stavbni tip, značilen za mestno središče. 
Trenutna določila odloka za tip VS že dopuščajo dodatne 
dopustne posege (nadzidave do višine venca sosednje višje 
stavbe), s katerimi se doseže enotno zaključena podoba 
stavbnega niza. Ker primeri iz prakse izražajo, da se določila 
odloka izključujejo, se 3. odstavek 19. člena dopolni tako, da se za 
tip VS dopustijo dodatni posegi, ki se regulirajo z usklajenostjo z 
višino celotnega niza. 

 

Vlagatelj pripombe Arrea, arhitektura, d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

118-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 19. člen, 5. odstavek. Vlagatelj pripombe 
predlaga, da se doda še možnost nadzidav za tip VS. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Trenutna določila odloka za tip VS že dopuščajo dodatne 
dopustne posege (nadzidave do višine venca sosednje višje 
stavbe), s katerimi se doseže enotno zaključena podoba 
stavbnega niza. Ker primeri iz prakse izražajo, da se določila 
odloka izključujejo, se 5. odstavek 19. člena dopolni tako, da se za 
tip VS dopustijo dodatni posegi, ki se regulirajo z usklajenostjo z 
višino celotnega niza. 

 



Vlagatelj pripombe Atelje S d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

1166-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo izrisa regulacijske linije poti 
na zemljišču s parc. št. 1866/80, k. o. Vič, in izris ceste v smeri 
vzhod-zahod skladno s priloženim načrtom. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predlagana trasa pešpoti ohranja prehodnost območja v smeri 
sever-jug, vendar je treba zaradi racionalnejše zasnove 
regulacijsko linijo popraviti. Zaradi zagotavljanja dostopa do 
novogradenj se regulacijska linija ceste izriše v smeri vzhod-
zahod. 

 

Vlagatelj pripombe Autocommerce d.o.o. in Autodelta d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

962-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na določitev južnega roba Baragove ceste na 
odseku vzdolž zemljišč s parc. št. 418/54, 418/55, 418/58, 418/6 in 
447/4, vse k. o. Brinje I. V pripombi je navedeno, da so našteta 
zemljišča v zasebni lasti ter da je za izvajanje trgovske dejavnosti 
ob Baragovi cesti nujno treba ohraniti razstavno-manipulativni 
prostor. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Regulacijski elementi za določitev južnega roba Baragove ceste v 
grafičnem delu OPN MOL ID so izrisani skladno z obstoječimi 
ureditvami v prostoru in skladno s potekom mej zemljišč. V 
prometni koridor Baragove ceste sta vključeni zemljišči s parc. št. 
418/6 in 447/4, obe k. o. Brinje I, preko katerih je pretežno že 
urejen hodnik za pešce, ki je namenjen javni rabi in ureditvi 
zveznega poteka hodnika za pešce. Baragova zato ostaja 
opredeljena kot javna površina ceste v enotni širini. 
 



Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe B. Avbelj 

Zaporedna številka 
pripombe 

1143-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 1485, k. o. Ježica, iz parkovne površine v stanovanjske 
površine za potrebe selitve kmetije. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID, in sicer je do 
uveljavitve OPPN dopustno izvajanje kmetijske dejavnosti na 
stavbnem zemljišču s parc. št. 1485, k. o. Ježica, po določilih, ki 
veljajo za namensko rabo SK.ND. 

 

Vlagatelj pripombe B. Avbelj 

Zaporedna številka 
pripombe 

279-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 1485, k. o. Ježica, iz parkovne površine v stanovanjske 
površine za potrebe selitve kmetije. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID, in sicer je do 
uveljavitve OPPN dopustno izvajanje kmetijske dejavnosti na 
stavbnem zemljišču s parc. št. 1485, k. o. Ježica, po določilih, ki 
veljajo za namensko rabo SK.ND. 

 

Vlagatelj pripombe J. in A. Avsec 

Zaporedna številka 
pripombe 

1080-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 101/3, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v 
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne 
pomeni zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja 
vrzeli.  
Predlagani poseg ni v skladu z ohranitvijo ključnih prezračevalnih 
koridorjev, pomembnih za klimo mesta Ljubljana (elaborat Analiza 
klime mesta Ljubljana, naročnik Mestna občina Ljubljana, 
november 2000), ki so jih kot pomembne prezračevalne koridorje 
opredelili tudi prebivalci in ČS Črnuče. 
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja 
na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Posegi v 
območje najboljših kmetijskih zemljišč na območju naselij 
Nadgorica in Ježa so bili v prvem mnenju Ministrstva za kmetijstvo 
in okolje (zdaj Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) 
nesprejemljivi, saj so predlogi v nasprotju s predpisi in 



usmeritvami za varstvo kmetijskih zemljišč, v naseljih pa so še 
razpoložljiva prosta stavbna zemljišča, oziroma obrazložitve 
občine ne utemeljujejo upravičenosti spremembe namenske rabe. 

 

Vlagatelj pripombe O. Avsec 

Zaporedna številka 
pripombe 

540-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na prostorsko izvedbene pogoje oziroma na 
spremembo namenske rabe zemljišč s parc. št. 960 in 1149, obe 
k. o. Sostro, za gradnjo objekta za rejo živali. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je v delu, ki se nanaša na širitev stavbnega zemljišča na 
delu zemljišča s parc. št. 1149, k. o. Sostro, sprejemljiva ter že 
vključena v spremembe in dopolnitve OPN MOL ID. Predlagana 
širitev namenske rabe prostora je bila na delu zemljišča s parc. št. 
1149, k. o. Sostro, sprejemljiva, ker je v skladu z javnim interesom 
ohranjanja kulturne dediščine in ni v nasprotju z varstvenimi 
režimi. Sprememba namenske rabe prostora na zemljišču s parc. 
št. 960, k. o. Sostro, ni sprejemljiva. 
V EUP SO-516 se zaradi zagotavljanja možnosti gradnje objekta 
za rejo živali napiše PPIP, ki dopušča gradnjo objekta za rejo 
živali kot nezahtevnega objekta s površino do vključno 100 m2. 

 

Vlagatelj pripombe A. Babič 

Zaporedna številka 
pripombe 

1070-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na zavrnitev spremembe namenske rabe in 
tipologije zazidave v EUP RN-408 v SSsv in V tako, da se na tem 
območju ohranita namenska raba SSce in tip NB, kot je v 
veljavnem OPN MOL ID. Vlagatelji pripombe menijo, da: 
sprememba pomeni bistveno poslabšanje kakovosti bivanja in 
razvrednotenje obstoječe soseske atrijskih hiš; predvidena 
blokovska gradnja ni v skladu z morfološkim vzorcem bližnjega 
območja; je zaradi manjše poplavne nevarnosti neprimerno večati 
gostoto poselitve; bo gradnja na specifičnem barjanskem terenu 
ogrožala obstoječe objekte; gradnja neprofitnih stanovanj ne bo 
mogla biti ekonomsko upravičena; soseska bo družbeno 
nesprejemljiva in bo v obstoječem naselju prišlo do problema 
pomanjkanja parkirnih mest. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba za zavrnitev spremembe namenske rabe, tipologije in 
višine za EUP RN-408 iz dopolnjenega osnutka OPN MOL ID ni 
sprejemljiva. Predlagana sprememba je skladna s strateškimi 
usmeritvami razvoja MOL, urbanistično zasnovo razvoja Rudnika 
in urbanističnimi merili: dostopnost, komunalna opremljenost, 
ustrezna namenska raba. V skladu s strategijo trajnostnega 
razvoja MOL se zgoščuje pozidava na zazidljivih in že 
infrastrukturno opremljenih območjih, mestno tkivo se dograjuje in 
razvija z upoštevanjem zmogljivosti infrastrukture ter varovanjem 
naravnega zaledja mesta in primarnih virov. S tem se omogočata 
notranji razvoj mesta in sanacija degradiranih območij. Predlagana 
lokacija je prometno dostopna, predlagana namenska raba je 



komplementarna z obstoječo, obravnavano območje je neurejeno, 
zaraščeno in neizkoriščeno. Urbanistična zasnova razvoja 
Rudnika v zasledovanju strateško zastavljenega cilja po zgoščanju 
poselitve ob vpadnicah predvideva dopolnjevanje in 
preoblikovanje pozidave ob Jurčkovi cesti, med drugim z 
umeščanjem centralnih dejavnosti, zgoščanjem poselitve in 
dopuščanjem višjega gabarita, ki je glede na to, da se gradi na 
barjanskem terenu, še vedno dokaj nizek (P+2, mestoma do P+3 
za urbanistične poudarke). Mešanje različnih, vendar 
kompatibilnih tipov stavb je ustrezno, saj to pripomore k morfološki 
pestrosti zazidave in raznovrstnejši ponudbi različnih oblik bivanja. 
Gre za nadaljevanje obstoječega morfološkega vzorca območja 
med Spodnjim oziroma Velikim Galjevcem in Jurčkovo cesto, ki je 
že sedaj morfološko mešano, nehomogeno. Prevladuje nizka 
točkovna pozidava, ki jo dopolnjuje nekaj območij nizke sklenjene 
pozidave ter nekaj območij točkovne pozidave nekoliko večjega 
merila (vila bloki, manjši bloki ali poslovni objekti z višino do P+3).  
Poleg tega velja, da mora vsaka predvidena gradnja že skladno z 
veljavnimi predpisi zadostiti pogojem za osončenje obstoječih in 
novih stavb, pogojem in omejitvam za posege v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav (pri tem je treba zagotoviti, da 
se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem 
območju in izven njega), pogojem za potresnoodporno gradnjo 
glede na cono potresne nevarnosti, geološko sestavo tal in 
namembnost objekta, pogojem za zagotovitev varnosti sosednjih 
objektov med gradnjo in pogojem za zagotovitev zadostnega 
števila parkirnih mest. Finančna plat gradnje ni predmet OPN MOL 
ID, temveč investitorja. 

 

Vlagatelj pripombe A. Babič 

Zaporedna številka 
pripombe 

641-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na zavrnitev spremembe namenske rabe in 
tipologije zazidave v EUP RN-408 v SSsv in V tako, da se na tem 
območju ohranita namenska raba SSce in tip NB, kot je v 
veljavnem OPN MOL ID. Vlagatelji pripombe menijo, da: 
sprememba pomeni bistveno poslabšanje kakovosti bivanja in 
razvrednotenje obstoječe soseske atrijskih hiš; predvidena 
blokovska gradnja ni v skladu z morfološkim vzorcem bližnjega 
območja; je zaradi manjše poplavne nevarnosti neprimerno večati 
gostoto poselitve; bo gradnja na specifičnem barjanskem terenu 
ogrožala obstoječe objekte; gradnja neprofitnih stanovanj ne bo 
mogla biti ekonomsko upravičena; soseska bo družbeno 
nesprejemljiva in bo v obstoječem naselju prišlo do problema 
pomanjkanja parkirnih mest. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba za zavrnitev spremembe namenske rabe, tipologije in 
višine za EUP RN-408 iz dopolnjenega osnutka OPN MOL ID ni 
sprejemljiva. Predlagana sprememba je skladna s strateškimi 
usmeritvami razvoja MOL, urbanistično zasnovo razvoja Rudnika 
in urbanističnimi merili: dostopnost, komunalna opremljenost, 
ustrezna namenska raba. V skladu s strategijo trajnostnega 
razvoja MOL se zgoščuje pozidava na zazidljivih in že 
infrastrukturno opremljenih območjih, mestno tkivo se dograjuje in 



razvija z upoštevanjem zmogljivosti infrastrukture ter varovanjem 
naravnega zaledja mesta in primarnih virov. S tem se omogočata 
notranji razvoj mesta in sanacija degradiranih območij. Predlagana 
lokacija je prometno dostopna, predlagana namenska raba je 
komplementarna z obstoječo, obravnavano območje je neurejeno, 
zaraščeno in neizkoriščeno. Urbanistična zasnova razvoja 
Rudnika v zasledovanju strateško zastavljenega cilja po zgoščanju 
poselitve ob vpadnicah predvideva dopolnjevanje in 
preoblikovanje pozidave ob Jurčkovi cesti, med drugim z 
umeščanjem centralnih dejavnosti, zgoščanjem poselitve in 
dopuščanjem višjega gabarita, ki je glede na to, da se gradi na 
barjanskem terenu, še vedno dokaj nizek (P+2, mestoma do P+3 
za urbanistične poudarke). Mešanje različnih, vendar 
kompatibilnih tipov stavb je ustrezno, saj to pripomore k morfološki 
pestrosti zazidave in raznovrstnejši ponudbi različnih oblik bivanja. 
Gre za nadaljevanje obstoječega morfološkega vzorca območja 
med Spodnjim oziroma Velikim Galjevcem in Jurčkovo cesto, ki je 
že sedaj morfološko mešano, nehomogeno. Prevladuje nizka 
točkovna pozidava, ki jo dopolnjuje nekaj območij nizke sklenjene 
pozidave ter nekaj območij točkovne pozidave nekoliko večjega 
merila (vila bloki, manjši bloki ali poslovni objekti z višino do P+3).  
Poleg tega velja, da mora vsaka predvidena gradnja že skladno z 
veljavnimi predpisi zadostiti pogojem za osončenje obstoječih in 
novih stavb, pogojem in omejitvam za posege v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav (pri tem je treba zagotoviti, da 
se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem 
območju in izven njega), pogojem za potresnoodporno gradnjo 
glede na cono potresne nevarnosti, geološko sestavo tal in 
namembnost objekta, pogojem za zagotovitev varnosti sosednjih 
objektov med gradnjo in pogojem za zagotovitev zadostnega 
števila parkirnih mest. Finančna plat gradnje ni predmet OPN MOL 
ID, temveč investitorja. 

 

Vlagatelj pripombe A. Babič 

Zaporedna številka 
pripombe 

651-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na zavrnitev spremembe namenske rabe in 
tipologije zazidave v EUP RN-408 v SSsv in V tako, da se na tem 
območju ohranita namenska raba SSce in tip NB, kot je v 
veljavnem OPN MOL ID. Vlagatelji pripombe menijo, da: 
sprememba pomeni bistveno poslabšanje kakovosti bivanja in 
razvrednotenje obstoječe soseske atrijskih hiš; predvidena 
blokovska gradnja ni v skladu z morfološkim vzorcem bližnjega 
območja; je zaradi manjše poplavne nevarnosti neprimerno večati 
gostoto poselitve; bo gradnja na specifičnem barjanskem terenu 
ogrožala obstoječe objekte; gradnja neprofitnih stanovanj ne bo 
mogla biti ekonomsko upravičena; soseska bo družbeno 
nesprejemljiva in bo v obstoječem naselju prišlo do problema 
pomanjkanja parkirnih mest. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba za zavrnitev spremembe namenske rabe, tipologije in 
višine za EUP RN-408 iz dopolnjenega osnutka OPN MOL ID ni 
sprejemljiva. Predlagana sprememba je skladna s strateškimi 
usmeritvami razvoja MOL, urbanistično zasnovo razvoja Rudnika 



in urbanističnimi merili: dostopnost, komunalna opremljenost, 
ustrezna namenska raba. V skladu s strategijo trajnostnega 
razvoja MOL se zgoščuje pozidava na zazidljivih in že 
infrastrukturno opremljenih območjih, mestno tkivo se dograjuje in 
razvija z upoštevanjem zmogljivosti infrastrukture ter varovanjem 
naravnega zaledja mesta in primarnih virov. S tem se omogočata 
notranji razvoj mesta in sanacija degradiranih območij. Predlagana 
lokacija je prometno dostopna, predlagana namenska raba je 
komplementarna z obstoječo, obravnavano območje je neurejeno, 
zaraščeno in neizkoriščeno. Urbanistična zasnova razvoja 
Rudnika v zasledovanju strateško zastavljenega cilja po zgoščanju 
poselitve ob vpadnicah predvideva dopolnjevanje in 
preoblikovanje pozidave ob Jurčkovi cesti, med drugim z 
umeščanjem centralnih dejavnosti, zgoščanjem poselitve in 
dopuščanjem višjega gabarita, ki je glede na to, da se gradi na 
barjanskem terenu, še vedno dokaj nizek (P+2, mestoma do P+3 
za urbanistične poudarke). Mešanje različnih, vendar 
kompatibilnih tipov stavb je ustrezno, saj to pripomore k morfološki 
pestrosti zazidave in raznovrstnejši ponudbi različnih oblik bivanja. 
Gre za nadaljevanje obstoječega morfološkega vzorca območja 
med Spodnjim oziroma Velikim Galjevcem in Jurčkovo cesto, ki je 
že sedaj morfološko mešano, nehomogeno. Prevladuje nizka 
točkovna pozidava, ki jo dopolnjuje nekaj območij nizke sklenjene 
pozidave ter nekaj območij točkovne pozidave nekoliko večjega 
merila (vila bloki, manjši bloki ali poslovni objekti z višino do P+3).  
Poleg tega velja, da mora vsaka predvidena gradnja že skladno z 
veljavnimi predpisi zadostiti pogojem za osončenje obstoječih in 
novih stavb, pogojem in omejitvam za posege v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav (pri tem je treba zagotoviti, da 
se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem 
območju in izven njega), pogojem za potresnoodporno gradnjo 
glede na cono potresne nevarnosti, geološko sestavo tal in 
namembnost objekta, pogojem za zagotovitev varnosti sosednjih 
objektov med gradnjo in pogojem za zagotovitev zadostnega 
števila parkirnih mest. Finančna plat gradnje ni predmet OPN MOL 
ID, temveč investitorja. 

 

Vlagatelj pripombe F. Babnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

1225-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na zemljišči s parc. št. 50/1 in 50/2, obe k. o. 
Zadobrova, ki naj ostaneta stavbni zemljišči (SSse), kot je v 
veljavnem OPN MOL ID. Zemljišči sta bili na podlagi pobude iz 
leta 2013 v dopolnjenem osnutku sprememb in dopolnitev OPN 
MOL ID opredeljeni kot kmetijski zemljišči. Na zemljišču s parc. št. 
50/2, k. o. Zadobrova, že stoji stanovanjska hiša. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Zemljišču s parc. št. 50/2, k. o. Zadobrova, ter pretežnemu delu 
zemljišč s parc. št. 47, 49, 50/1 in 50/4, vse k. o. Zadobrova, se 
namenska raba iz kmetijskih zemljišč spremeni v stavbna 
zemljišča, SSse – splošne eno- in dvostanovanjske površine. Gre 
za uskladitev z dejanskim stanjem na terenu ter zaokrožitev 
stavbnih zemljišč kot v veljavnem OPN MOL ID. Hkrati z 
določitvijo stavbnih zemljišč se v skladu z veljavnim OPN MOL ID 



na navedenih zemljiščih določijo tudi regulacijske linije načrtovanih 
javnih poti v območju. 

 

Vlagatelj pripombe J. Babnik Gomišček 

Zaporedna številka 
pripombe 

548-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na potek meje med EUP ŠI-414 in ŠI-101, ki 
poteka preko zemljišča s parc. št. 899/1, k. o. Zgornja Šiška. 
Vlagatelj pripombe ugotavlja, da je za del zemljišča predvidena 
izdelava OPPN, del zemljišča pa je bil izvzet iz OPPN in se ureja z 
OPN, ter predlaga, da se območje v celoti izvzame iz OPPN. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je sprejemljiva, del zemljišča s parc. št. 899/1, k. o. 
Zgornja Šiška, na katerem je možna gradnja enega 
stanovanjskega objekta tipa NA, se izvzame iz območja urejanja z 
OPPN in priključi sosednji EUP ŠI-101, ki se ureja po splošnih 
določilih OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe J. Babnik Gomišček 

Zaporedna številka 
pripombe 

549-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP ŠI-386 z namensko rabo ZPp, kjer je 
načrtovana nova peš povezava med cesto Pod hribom in 
Vodnikovo cesto. Vlagatelj pripombe predlaga, da se pot prestavi 
na rob območja z namensko rabo SB in se tako približa površinam 
z večjim številom potencialnih uporabnikov ter odmakne od 
individualnih hiš. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Načrtovana pot med cesto Pod hribom in Vodnikovo cesto, ki 
poteka v EUP ŠI-386 z namensko rabo ZPp, je določena z osjo in 
predstavlja usmeritev za načrtovanje povezav v širšem prostoru. 
Podrobnejši potek poti bo določen v postopku izdelave OPPN 182: 
POD HRIBOM skladno s celovito zasnovo območja. 

 

Vlagatelj pripombe U. Bahovec 

Zaporedna številka 
pripombe 

459-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP MS-209, MS-212 in del MS-179 
oziroma na določila za zemljišča s parc. št. 31/2, 31/3 in 177/10, 
vse k. o. Gradišče I. Vlagatelj se ne strinja s predlogi v 
dopolnjenem osnutku OPN MOL ID, predlaga opredelitev ene 
enote urejanja prostora z namensko rabo za osrednja območja 
centralnih dejavnosti (CU). Pripombi prilaga dve različni varianti 
urbanističnih določil. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V času zbiranja pobud je bilo za omenjeno območje podanih več 
nasprotujočih si pobud (za umestitev javnega otroškega igrišča, za 
spremembo namenske rabe v območje centralnih dejavnosti, 
ureditev intervencijske poti do šole …). Glede na pobude je bila 
predlagana razdelitev zelene površine na dva dela, zahodni del se 
je spremenil v območje za gradnjo, preostali del je ostal park z 



namensko rabo ZPp. Na podlagi usklajevanj s službami, 
pristojnimi za kulturno dediščino, se ohranja opredeljena 
namenska raba, korigira pa se opredeljena gradbena meja (GM) 
na severu ter del urbanističnih določil, dodatno (amandmajsko) se 
doda določilo glede obveznosti prezentacije arheoloških ostalin. 

 

Vlagatelj pripombe U. Bahovec 

Zaporedna številka 
pripombe 

992-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP MS-209, MS-212 in del MS-179 
oziroma na določila za zemljišča s parc. št. 31/2, 31/3 in 177/10, 
vse k. o. Gradišče I. Vlagatelj se ne strinja s predlogi v 
dopolnjenem osnutku OPN MOL ID, predlaga opredelitev ene 
enote urejanja prostora z namensko rabo za osrednja območja 
centralnih dejavnosti (CU). Pripombi prilaga dve različni varianti 
urbanističnih določil. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V času zbiranja pobud je bilo za omenjeno območje podanih več 
nasprotujočih si pobud (za umestitev javnega otroškega igrišča, za 
spremembo namenske rabe v območje centralnih dejavnosti, 
ureditev intervencijske poti do šole …). Glede na pobude je bila 
predlagana razdelitev zelene površine na dva dela, zahodni del se 
je spremenil v območje za gradnjo, preostali del je ostal park z 
namensko rabo ZPp. Na podlagi usklajevanj s službami, 
pristojnimi za kulturno dediščino, se ohranja opredeljena 
namenska raba, korigira pa se opredeljena gradbena meja (GM) 
na severu ter del urbanističnih določil, dodatno (amandmajsko) se 
doda določilo glede obveznosti prezentacije arheoloških ostalin. 

 

Vlagatelj pripombe K. Bajželj Žvokelj 

Zaporedna številka 
pripombe 

569-001 

Povzetek pripombe Pripomba je nasprotovanje spremembam stopenj varstva pred 
hrupom. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. 
Sprememba karte hrupa v spremembah in dopolnitvah OPN MOL 
ID je bila potrebna zaradi sprememb področne zakonodaje, novo 
izdelane Strateške karte hrupa za IPPC zavezance v MOL-u, 
novelacije karte hrupa cestnega prometa za MOL ter strateške 
karte hrupa za pomembne železniške proge v RS in ločeno za 
MOL. V okviru sprememb in dopolnitev OPN MOL ID se je tako 
pripravil nov predlog stopenj varstva pred hrupom, ki upošteva tudi 
dejansko stanje na osnovi kartiranja hrupa cest, železnic in IPPC 
zavezancev v letih 2012–2014. Na podlagi ugotovitev okoljskega 
poročila se je v okviru predloga s. d. OPN MOL ID karta hrupa 
spremenila tako, da je odpravila pomanjkljivosti, ugotovljene v 
javno razgrnjenem okoljskem poročilu. Osnovo za pripravo karte 
hrupa so predstavljali zakonski okvir ter kriteriji, ki so bili 
postavljeni v okviru strokovne podlage Spremembe in dopolnitve 



področij varstva pred hrupom v OPN MOL ID (A-PROJEKT, 
2015), ki so bili dopolnjeni na podlagi priporočil iz okoljskega 
poročila ter upoštevanja pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega 
osnutka s. d. OPN MOL ID.  
Kjer stanje hrupne obremenjenosti to omogoča, je določena II. 
stopnja varstva pred hrupom, drugod je v območjih poselitve 
določena potencialna II. SVPH, kjer se dolgoročno zagotavljajo 
taki ukrepi, da bo mogoča določitev II. SVPH.  
Območju se na podlagi opisanih izhodišč in kriterijev določi III. 
SVPH, območju med Žolgerjevo in Dermotovo ulico pa II. SVPH. 

 

Vlagatelj pripombe K. Bajželj Žvokelj 

Zaporedna številka 
pripombe 

581-001 

Povzetek pripombe Pripomba je nasprotovanje spremembam stopenj varstva pred 
hrupom. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. 
Sprememba karte hrupa v spremembah in dopolnitvah OPN MOL 
ID je bila potrebna zaradi sprememb področne zakonodaje, novo 
izdelane Strateške karte hrupa za IPPC zavezance v MOL-u, 
novelacije karte hrupa cestnega prometa za MOL ter strateške 
karte hrupa za pomembne železniške proge v RS in ločeno za 
MOL. V okviru sprememb in dopolnitev OPN MOL ID se je tako 
pripravil nov predlog stopenj varstva pred hrupom, ki upošteva tudi 
dejansko stanje na osnovi kartiranja hrupa cest, železnic in IPPC 
zavezancev v letih 2012–2014. Na podlagi ugotovitev okoljskega 
poročila se je v okviru predloga s. d. OPN MOL ID karta hrupa 
spremenila tako, da je odpravila pomanjkljivosti, ugotovljene v 
javno razgrnjenem okoljskem poročilu. Osnovo za pripravo karte 
hrupa so predstavljali zakonski okvir ter kriteriji, ki so bili 
postavljeni v okviru strokovne podlage Spremembe in dopolnitve 
področij varstva pred hrupom v OPN MOL ID (A-PROJEKT, 
2015), ki so bili dopolnjeni na podlagi priporočil iz okoljskega 
poročila ter upoštevanja pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega 
osnutka s. d. OPN MOL ID.  
Kjer stanje hrupne obremenjenosti to omogoča, je določena II. 
stopnja varstva pred hrupom, drugod je v območjih poselitve 
določena potencialna II. SVPH, kjer se dolgoročno zagotavljajo 
taki ukrepi, da bo mogoča določitev II. SVPH.  
Območju se na podlagi opisanih izhodišč in kriterijev določi III. 
SVPH, območju med Žolgerjevo in Dermotovo ulico pa II. SVPH. 

 

Vlagatelj pripombe D. Balažic 

Zaporedna številka 
pripombe 

545-001 

Povzetek pripombe Zaradi legalizacije obstoječih objektov se pripomba nanaša na 
spremembo določil EUP PS-462 tako, da bodo:  
 
a) izbrisana določila, da novogradnje niso dopustne, 



b) znotraj območja dopustne tudi gradnje dvostanovanjskih 
objektov, 
c) dopustne gradnje objektov z višine 7,4 m, 
d, g) urbanistični kazalci povzeti po veljavnem planu, 
e) ukinjene gradbene meje, 
f) spremenjene najmanjše velikosti parcele, namenjene 
gradnji. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

a) Pripomba je sprejemljiva, dopusti se gradnja objektov, ki 
omogoča uskladitev z dejanskim stanjem.  
b) Pripomba je sprejemljiva. Gre za spremembo določil EUP PS-
462, ki omogoča uskladitev z dejanskim stanjem.  
c) Pripomba se upošteva, dopusti se tudi gradnja objektov tipa V z 
višino do 11,00 m. 
d,g) Pripomba se upošteva, urbanistični kazalci se povzamejo po 
veljavnem planu. 
e) Pripomba se delno upošteva, doda se določilo, da gradbeno 
mejo lahko presegajo balkoni, napušči in nadstreški nad vhodi.  
f) Pripomba ni sprejemljiva, določila o najmanjši velikosti parcele 
in o najmanjšem številu dreves, ki jih je treba zagotoviti na parceli, 
namenjeni gradnji, ostanejo nespremenjena. 

 

Vlagatelj pripombe I. M. Ban 

Zaporedna številka 
pripombe 

206-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 350/978, k. o. Karlovško predmestje, iz K1 – najboljša 
kmetijska zemljišča v SSse – splošne eno- in dvostanovanjske 
površine. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Posamezni posegi na kmetijska zemljišča so bili obravnavani v 
elaboratu posegov na kmetijska zemljišča in v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje. Novih pobud za spremembo namenske 



rabe kmetijskih zemljišč v tej fazi postopka ni več mogoče 
obravnavati. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe E. Bašić Smajić 

Zaporedna številka 
pripombe 

902-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na zemljišči s parc. št. 770/1 in 771/10, k. o. 
Trnovsko predmestje, vlagateljica predlaga korekcijo RL Ceste 
dveh cesarjev tako, da se cesta premakne južno ter tako umakne 
z njenega zemljišča. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe R. Bažec 

Zaporedna številka 
pripombe 

476-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na višino objekta. Vlagatelj predlaga, da 
predvideni objekt v EUP SL-191 ne bi presegal višine obstoječih 
objektov ob Trubarjevi ulici, da se prepove gradnja podzemnih 
garaž oziroma se dopusti gradnja največ ene podzemne etaže, da 
se določi prometni režim (dostava, parkiranje, ustavljanje) ter 



določijo zahteve za nadomestno zasaditev zaradi izgube 
sedanjega parka. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Na podlagi usklajevanj s pristojnimi nosilci urejanja prostora 
(Ministrstvom za kulturo in Zavodom RS za varstvo kulturne 
dediščine) in izdelanimi idejnimi zasnovami objekta se delno 
korigirajo usmeritve za pozidavo območja SL-191. Skladno z 
določili nekdaj veljavnega ZN, v katerem je bilo že predvideno, da 
se del območja pozida, se dopušča navezava novega objekta na 
slepo fasado objekta ob Resljevi cesti, ki leži severno od 
predvidene gradnje, pozidava proti jugu pa se omeji. Nepozidan 
zunanji prostor na južni strani v navezavi na Trubarjevo ulico je 
opredeljen kot javna površina ter je v tem delu širok več kot 10 m 
in namenjen pešcem. Drevo na jugozahodnem delu EUP 
predstavlja pomembno vrednoto v gosto poseljenem mestnem 
okolju, zato se navede zahteva po njegovi ohranitvi oziroma 
nadomestitvi v neposredni bližini. 

 

Vlagatelj pripombe BCR d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

1124-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 15. člen, 5. odstavek. Vlagatelj pripombe 
predlaga, da se gradnja podzemnih garaž za tipe objektov NA, 
NB, ND in NV dopusti tudi brez izdelave OPPN. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Ker primeri iz prakse dokazujejo, da je pogoj za gradnjo 
podzemnih garaž v primeru organizirane gradnje nelogičen in ima 
v večji meri negativne učinke (predstavlja povišanje stroškov, 
podaljšanje gradnje) in kot tak predstavlja oviro za razvoj v 
prostoru, se določilo ukine. 

 

Vlagatelj pripombe BCR d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

949-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopolnitev določil EUP PS-404 tako, da 
bo zaradi opustitve urejanja z OPPN zagotovljen dostop do parcel, 
namenjenih gradnji. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Zaradi zagotavljanja dostopa do vseh posameznih parcel, 
namenjenih gradnji, se v usmeritve za EUP PS-404 dopiše, da je 
pred gradnjo stavb treba odparcelirati zemljišče za cesto. 

 

Vlagatelj pripombe BCR d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

950-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopolnitev določil EUP PS-404 tako, da 
bo zaradi opustitve urejanja z OPPN zagotovljen dostop do parcel, 
namenjenih gradnji. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Zaradi zagotavljanja dostopa do vseh posameznih parcel, 
namenjenih gradnji, se v usmeritve za EUP PS-404 dopiše, da je 
pred gradnjo stavb treba odparcelirati zemljišče za cesto. 

 

Vlagatelj pripombe BCR d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

951-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopolnitev določil EUP PS-404 tako, da 
bo meja med PS-404 in PS-405 potekala po severozahodnem 
robu zemljišča s parc. št. 1089, k. o. Ježica. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Gre za uskladitev z dejanskim stanjem, zemljišče s parc. št. 1089, 
k. o. Ježica, se priključi k območju kmetije, v EUP PS-405. 

 

Vlagatelj pripombe BCR d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

955-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 39. člen, 5. odstavek. Vlagatelj pripombe 
predlaga, da se za tip objektov NA, NB, ND in NV dopusti 
podzemna garaža brez OPPN. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Ker primeri iz prakse dokazujejo, da je pogoj za gradnjo 
podzemnih garaž v primeru organizirane gradnje nelogičen in ima 
v večji meri negativne učinke (predstavlja povišanje stroškov, 
podaljšanje gradnje) in kot tak predstavlja oviro za razvoj v 
prostoru, se določilo ukine. 

 

Vlagatelj pripombe BCR d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

959-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopolnitev določil EUP PS-404 tako, da 
bo zaradi opustitve urejanja z OPPN zagotovljen dostop do parcel, 
namenjenih gradnji. Vlagatelj pripombe želi, da se določilo glede 
gradnje eno- ali dvostanovanjskih stavb ohrani. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Območje je namenjeno gradnji eno- ali dvostanovanjskih stavb. 
Zaradi zagotavljanja dostopa do vseh posameznih parcel, 
namenjenih gradnji, se v usmeritve za EUP PS-404 dopiše, da je 
pred gradnjo stavb treba odparcelirati zemljišče za cesto. 

 

Vlagatelj pripombe M. Bele Vatovec 

Zaporedna številka 
pripombe 

851-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na legalizacijo stanovanjskega objekta na 
zemljišču s parc. št. 564, k. o. Vižmarje. Vlagatelj pripombe 
predlaga, naj bo dopustna gradnja objekta s šestimi stanovanji. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 



MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe J. Belič 

Zaporedna številka 
pripombe 

1227-001 

Povzetek pripombe Pripomba za zmanjšan odmik stavbe od parcele na južni strani. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Obstoječi objekt ima zadostne odmike od parcelnih mej, da je 
omogočeno nemoteno funkcioniranje objekta, zato je pripomba 
sprejemljiva. 

 

Vlagatelj pripombe M. Benčina 

Zaporedna številka 
pripombe 

179-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišč 
s parc. št. 1476 in 1478, obe k. o. Slape, iz kmetijskega zemljišča 
(K1) v stavbno, tako da se poravna meja zazidljivosti. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 



predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V pripombi naveden in prikazan del zemljišč s parc. št. 1478 in 
1476, obe k. o. Slape, je bil predmet sprememb namenske rabe 
že v prvem postopku OPN MOL ID leta 2010. Ker je zemljišče na 
območju, ogroženem zaradi poplav (velika in srednja nevarnost), 
se je namenska raba iz stavbnih zemljišč spremenila v kmetijsko 
zemljišče. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe B. Benda 

Zaporedna številka 
pripombe 

229-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izvzem zemljišč, ki na severu mejijo na 
EUP GO-218 ZV in GO-217 SSse, na jugu na Litijsko cesto, na 
vzhodu na Gramozno pot in na zahodu na EUP GO-311 ZPps, iz 
območja EUP GO-263 SSsv in se opredelijo kot samostojna enota 
urejanja EUP. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 

 



Vlagatelj pripombe A. Bergant 

Zaporedna številka 
pripombe 

236-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izvzem zahodnega dela EUP PO-574 
(zemljišča s parc. št. 2002/1, 2002/2, 2002/3, 2002/4, 2003/2, 
2003/3, 2003/4, 2003/5, 2003/7 in 2003/8, vse k. o. Kašelj) iz 
območja OPPN in urejanje na podlagi OPN MOL ID. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda, ki je bila podana na navedenih zemljiščih, je bila 
ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v gradivih 
dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
V postopku izdelave OPN MOL ID so bili za določitev območij 
urejanja z OPPN, ki jih predpisuje ZPNačrt, upoštevani enotni 
kriteriji. OPPN so praviloma predpisani za območja, kjer gre za 
poseg, ki zahteva celovit pristop, za območja celovite prenove, 
širitev naselja za vsa območja, večja od 5.000 m2, za sanacijo 
razpršene gradnje, za območja, ki nimajo urejenih dostopov, 
parcelacije in niso komunalno opremljena, ter za gradnjo objektov 
in naprav gospodarske javne infrastrukture. Z urejanjem na 
podlagi OPPN se na večjih območjih v naselju, ki so namenjena 
zgoščanju pozidave ali razvoju naselja kot širitev na nove 
površine, zagotovijo racionalna raba prostora in ustrezne 
prostorske ureditve, ki vključujejo celovite arhitekturne, krajinsko-
arhitekturne in infrastrukturne (promet, komunala) rešitve. OPN 
MOL ID za urejanje območja PO-574 določa izdelavo OPPN z 
namenom celostnega urejanja. 

 

Vlagatelj pripombe A. Bergant 

Zaporedna številka 
pripombe 

238-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe dela 
zemljišča s parc. št. 2558, k. o. Kašelj, v EUP PO-588 iz kmetijskih 
zemljišč v zazidljivo zemljišče (gospodarska cona IG) tako, da se 
priključi k sosednji EUP PO-587 (IG). Pripomba se nanaša tudi na 
izvzem EUP PO-587 iz OPPN 75 in urejanje na podlagi OPN MOL 
ID. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči razvoja 
gospodarskih con. Na območju gospodarske cone, h kateri naj se 
predlagani del zemljišča s parc. št. 2558, k. o. Kašelj, priključi ter 
za katero je določeno urejanje z OPPN (Agrokombinatska Sever, 
OPPN 75), so iz bilance zemljišč razvidne še precejšnje 
prostorske rezerve (nepozidana stavbna zemljišča). Na podlagi 
tega širjenje oziroma povečevanje stavbnih zemljišč ni dovoljeno. 
Predlagani poseg je tudi v neskladju z varstvenimi režimi, saj bi 
pomenil poseganje v območje najboljših kmetijskih zemljišč, kar 
pa tudi ni skladno s smernicami ministrstva, pristojnega za 
kmetijstvo. 
OPN MOL ID za urejanje območja PO-587 določa izdelavo OPPN 
z namenom celostnega urejanja. Pravilnik o vsebini, obliki in 
načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(Uradni list RS, št. 99/2007) namreč določa, da se za večja 



območja v naselju, ki so namenjena zgoščanju pozidave ali 
razvoju naselja kot širitev na nove površine, predvidi izdelava 
občinskega podrobnega prostorskega načrta. S tem se zagotovijo 
racionalna raba prostora in ustrezne prostorske ureditve, ki 
vključujejo celovite arhitekturne, krajinsko-arhitekturne in 
infrastrukturne rešitve (promet, komunala), opremljanje območja z 
družbeno infrastrukturo ter parcelacija. 

 

Vlagatelj pripombe J. Bergant 

Zaporedna številka 
pripombe 

998-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe, poveča FZ 
in zmanjša DZP v taki meri, da se na zemljiščih s parc. št. 759/87, 
1759/89, 1759/90, 1759/228 in 1759/230, vse k. o. Dobrova, 
omogoči legalizacija skladiščnega objekta. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe N. Berlič 

Zaporedna številka 
pripombe 

968-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 254/1, k. o. Dravlje, iz namenske rabe ZP v POg oziroma 
da se omogoči ureditev parkirnih površin. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predlagane površine za spremembo namenske rabe predstavljajo 
parkovno urejen zeleni rob pokopališča z drevoredno zasaditvijo, 
ki se ohranja v namenski rabi ZP. 

 

Vlagatelj pripombe D. Bevc 

Zaporedna številka 
pripombe 

299-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo določil za EUP RN-594. 
Vlagatelj pripombe predlaga spremembo namenske rabe iz ZDd – 
druge zelene površine v IG – gospodarske cone in ukinitev 
urejanja z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje urejanja 
VP1/2 Rudnik (Uradni list RS, št. 94/02, 57/10 in 78/10). 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
 
Območje, za katerega podajate pobudo, se sicer ureja z Odlokom 
o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP1/2 Rudnik (Uradni 
list RS, št. 94/02, 57/10 in 78/10). Na konkretni lokaciji je določen 
zeleni varovalni pas, v katerem so predvidene vodnogospodarske 
ureditve za odvajanje zalednih in padavinskih vod z območja 
zazidalnega načrta s pripadajočimi površinami za vzdrževanje 
odvodnih jarkov. Zato dolgoročno tovrstne spremembe pogojev na 
teh zemljiščih niso predvidene. 

 

Vlagatelj pripombe J. Bevcer 

Zaporedna številka 
pripombe 

656-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo izrisa EUP PS-440 tako, da 
bodo zemljišča s parc. št. 414/2, 414/1 in 413, vse k. o. Stožice, 
izločene iz površin za cesto. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID - 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Obstoječa cesta Pod klancem predstavlja prometni dostop iz 
smeri mestnega centra do obstoječih ureditev in dejavnosti 
območja Male vasi. Skromna širina ceste, ki ne presega 4,5 m, ne 
zadostuje obstoječim prometnim obremenitvam, na primer 
obstoječi ozek cestni odsek vzdolž zemljišč s parc. št. 414/1, 
414/2 in 413, vse k. o. Stožice, ne omogoča dvosmernega 
prometa. Obstoječa cesta ne zagotavlja prometne varnosti. To 
pomeni, da je zaradi zagotavljanja ustrezne prometne prevoznosti 
in varnosti smiselna že takojšnja širitev asfaltiranega vozišča. Z 
vidika planskega prostorskega razvoja veljavni OPN MOL sočasno 
s preureditvijo Dunajske ceste določa višji prometni pomen ceste 
Pod klancem: cesti določa višjo kategorijo, to je lokalna zbirna 
cesta, ter s tem cesti določa dva širša vozna pasova in ureditev 
enostranskega hodnika za pešce. Določila v veljavnem OPN MOL 
ID so ustrezna. Natančna postavitev ceste v prostor bo določena v 
nadaljnjih fazah izdelave prostorske in projektne dokumentacije, v 
okviru katerih so vključeni tudi postopki pogajanj z lastniki obodnih 
zemljišč. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe J. Bevcer 

Zaporedna številka 
pripombe 

701-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo izrisa EUP PS-440 tako, da 
bodo zemljišča s parc. št. 414/2, 414/1 in 413, vse k. o. Stožice, 
izločene iz površin za cesto. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Obstoječa cesta Pod klancem predstavlja prometni dostop iz 
smeri mestnega centra do obstoječih ureditev in dejavnosti 
območja Male vasi. Skromna širina ceste, ki ne presega 4,5 m, ne 
zadostuje obstoječim prometnim obremenitvam, na primer 
obstoječi ozek cestni odsek vzdolž zemljišč s parc. št. 414/1, 
414/2 in 413, vse k. o. Stožice, ne omogoča dvosmernega 
prometa. Obstoječa cesta ne zagotavlja prometne varnosti. To 
pomeni, da je zaradi zagotavljanja ustrezne prometne prevoznosti 
in varnosti smiselna že takojšnja širitev asfaltiranega vozišča. Z 
vidika planskega prostorskega razvoja veljavni OPN MOL sočasno 
s preureditvijo Dunajske ceste določa višji prometni pomen ceste 
Pod klancem: cesti določa višjo kategorijo, to je lokalna zbirna 
cesta, ter s tem cesti določa dva širša vozna pasova in ureditev 
enostranskega hodnika za pešce. Določila v veljavnem OPN MOL 
ID so ustrezna. Natančna postavitev ceste v prostor bo določena v 
nadaljnjih fazah izdelave prostorske in projektne dokumentacije, v 
okviru katerih so vključeni tudi postopki pogajanj z lastniki obodnih 
zemljišč. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe S. Birk 

Zaporedna številka 
pripombe 

700-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 2973/1, k. o. Volavlje, iz površin podeželskega naselja 
(SK) v kmetijska zemljišča. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Pripomba je vsebinsko povezana z novo pobudo za 
spremembo namembnosti ob Krivi poti, k. o. Kašelj, kot 
zamenjava zazidljive parcele (številka pripombe 718). Glede na 
vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in dopolnitev OPN MOL ID 
(Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega naznanila o javni razgrnitvi 
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o 
prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki je 
bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani Mestne občine 
Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti MOL ter v 
časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave pripomb z 
javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in predlogi, ki se 
nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe BIRO 747 d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

132-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na popravek določila 11. člena, 2. odstavek, 
preglednica 4, 7. točka CU – osrednja območja centralnih 
dejavnosti, in sicer vlagatelj pripombe predlaga, da se na podlagi 
popravka 3. podtočke Dopustne gradnje in druga dela, ki 
predpisuje urejanje javne rabe v pritličjih večstanovanjskih stavb 
ob lokalnih zbirnih cestah (LZ), popravijo PPIP na vsem območju 
MOL, ki predpisujejo večje število etaž od predpisanih. Vlagatelj 
pripombe tudi predlaga, da se popravijo PPIP za ŠI-73 tako, da se 
popravi razmerje dejavnosti, in sicer najmanj 80 % za stanovanja 
in največ 20 % za ostale dejavnosti. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Območja centralnih dejavnosti CU so opredeljena kot območja, 
kjer se prepletajo trgovske, oskrbne, storitvene, upravne, socialne, 
zdravstvene, vzgojne, izobraževalne, kulturne, verske in podobne 
dejavnosti ter bivanje. Za zagotavljanje prepletenosti teh 
dejavnosti je v odloku podan pogoj, da je treba v pritličjih 
večstanovanjskih stavb ob lokalnih zbirnih cestah (LZ) urediti 
javno rabo. Na EUP, kjer je bilo prepoznano, da je (poleg 
dejavnosti v pritličju) treba zagotavljati večji delež nestanovanjskih 



površin, so se določili dodatni PPIP, ki so bili v fazi izdelave OPN 
MOL ID bodisi povzeti iz obstoječih urbanističnih usmeritev ali na 
podlagi novih pobud v prostoru. Zato pripomba za spremembo 
splošnih določil ni sprejemljiva. 

 

Vlagatelj pripombe BIRO 747 d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

132-002 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP ŠI-73 v navezavi na določila o 
obveznosti javne rabe v pritličjih večstanovanjskih objektov. 
Vlagatelj predlaga, da se korigirajo določila za ŠI-73 tako, da se 
popravi razmerje dejavnosti, in sicer najmanj 80 % za stanovanja 
in največ 20 % za ostale dejavnosti. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V posameznih enotah urejanja prostora (EUP), kjer je bilo 
prepoznano, da je poleg dejavnosti v pritličju treba zagotavljati 
večji delež nestanovanjskih površin, so se določili dodatni PPIP, ki 
so bili v fazi izdelave OPN MOL ID povzeti iz obstoječih 
urbanističnih usmeritev ali na podlagi novih pobud v prostoru. 

 

Vlagatelj pripombe F. Birtič 

Zaporedna številka 
pripombe 

97-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP ŠI-389 na izris poti. Vlagatelj 
pripombe se ne strinja s predlaganim potekom javne poti po 
zemljišču v njegovi lasti in želi, da se načrtovana pot prestavi na 
preteklo traso poti pri Cankarju. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pobuda ni sprejemljiva, saj je načrtovanje novih poti skladno z 
načeli Prometne politike MOL, ki poudarja načela trajnostnega 
mobilnostnega načrtovanja. Ureditev nove peš vezi na območju 
med ulico Pod Hribom in Vodnikovo cesto bo prispevala k 
povezovanju zelenih in rekreativnih površin Mosteca in Rožnika s 
poselitvenimi območji ob Vodnikovi cesti in njenemu širšemu 
zaledju. Pot je bila z urbanističnega vidika v prostor umeščena 
tako, da se navezuje na načrtovane parkovne površine v EUP ŠI-
386 in jih povezuje s Šišenskim hribom. Pot je načrtovana 
dolgoročno in bo lahko izvedljiva šele na podlagi soglasja lastnika 
in odkupa zemljišč s strani MOL. 

 

Vlagatelj pripombe F. Birtič 

Zaporedna številka 
pripombe 

98-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP ŠI-386 in ŠI-414. Vlagatelj pripombe 
želi, da se mu omogoči dostop do zemljišča s parc. št. 897, k. o. 
Zgornja Šiška, preko zemljišča s parc. št. 899/5, k. o. Zgornja 
Šiška, z namensko rabo parcele ZPp. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Zemljišči s parc. št. 897 in 899/5, k. o. Zgornja Šiška, ležita v 
območju urejanja za OPPN 182: POD HRIBOM. V postopku 



izdelave OPPN se bo izdelala celovita urbanistična zasnova 
območja, ki bo predvidela tudi dostope do navedene parcele. 

 

Vlagatelj pripombe J. Bitenc 

Zaporedna številka 
pripombe 

1079-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zahodnega 
dela zemljišča s parc. št. 1603/1, k. o. Sostro, iz kmetijskih 
zemljišč v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Predlagani poseg ni skladen z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij. Spajanje doslej relativno ločenih 
poselitvenih enot z obcestno trakasto pozidavo je nekakovosten 
poseg v prostor, saj se ustvarja nepregledna naselbinska 
struktura. Poselitev se usmerja v prostorske rezerve – nepozidana 
stavbna zemljišča v strnjenih naseljih, ki jih je še precej, kar je 
razvidno iz bilance zemljišč. Predlagani poseg je tudi v neskladju z 
varstvenimi režimi (območje najboljših kmetijskih zemljišč in 
območje majhne poplavne nevarnosti). 

 

Vlagatelj pripombe M. Bizjan 

Zaporedna številka 
pripombe 

418-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 3185, k. o. Kašelj, iz gozdnega zemljišča v površine za 
oddih, rekreacijo in šport (ZS) za namen ureditve piknik površin. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 



zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe J. Blaganje 

Zaporedna številka 
pripombe 

517-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 24. člen, 7. odstavek. Vlagatelj pripombe 
opozarja, da je očitno pomotoma navedeno, da je manjši odmik od 
meje parcele dopusten takrat, ko se zakonito zgrajena stavba 
rekonstruira »v obstoječem gabaritu«. Navaja, da takšnega 
določila obstoječi OPN ne vsebuje, prav tako ni označeno, da bi 
šlo za spremembo. Predlaga, da se del besedila »v obstoječem 
gabaritu« črta, saj vsebinsko nasprotuje določilom ZGO-1 in 
onemogoča vsakršno rekonstrukcijo, zlasti tudi tako imenovano 
novo »energetsko rekonstrukcijo«. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Gre za tehnični popravek, besedilo se prikaže tako, kot je 
zapisano v veljavnem aktu. 

 

Vlagatelj pripombe J. Blaganje 

Zaporedna številka 
pripombe 

519-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 24. člen, 7. odstavek. Vlagatelj pripombe 
opozarja, da je očitno pomotoma navedeno, da je manjši odmik od 
meje parcele dopusten takrat, ko se zakonito zgrajena stavba 
rekonstruira »v obstoječem gabaritu«. Navaja, da takšnega 
določila obstoječi OPN ne vsebuje, prav tako ni označeno, da bi 
šlo za spremembo. Predlaga, da se del besedila »v obstoječem 
gabaritu« črta, saj vsebinsko nasprotuje določilom ZGO-1 in 
onemogoča vsakršno rekonstrukcijo, zlasti tudi tako imenovano 
novo  »energetsko rekonstrukcijo«. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Gre za tehnični popravek, besedilo se prikaže tako, kot je 
zapisano v veljavnem aktu. 

 

Vlagatelj pripombe A. Bobnar 

Zaporedna številka 
pripombe 

1118-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 1197/3, k. o. Zadobrova, v EUP PO-497 iz kmetijskega 
zemljišča (K1) v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so 
širitve naselij le posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli 
ter organizirane gradnje. Predlagani poseg bi ustvaril novo žarišče 
razpršene gradnje. Razpršena gradnja predstavlja negativni pojav 



v prostoru, ki ga je treba v največji možni meri sanirati in omejiti, 
saj sta zanj značilni neracionalna izraba prostora, nezadostna 
komunalna opremljenost ipd. Navedenim načelom sledijo tudi 
ZPNačrt in na njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove razpršene 
gradnje ne dopuščajo več. Predlagani poseg je tudi v neskladju z 
varstvenimi režimi, saj bi pomenil poseganje v kompleks območja 
najboljših kmetijskih zemljišč. 

 

Vlagatelj pripombe A. Bobnar 

Zaporedna številka 
pripombe 

582-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopolnitev podrobnih prostorsko 
izvedbenih pogojev za EUP PO-268 s pogoji, kot so v 
razgrnjenem osnutku SD OPN MOL ID določeni za EUP PO-612. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. V 
strokovnih podlagah Preveritve in predlog sprememb urbanističnih 
pogojev za območja stabilnih sosesk v OPN MOL ID (LUZ, 2013) 
so bila preverjena zlasti območja organizirane individualne 
gradnje, ki spadajo med karakteristična območja mesta ter so 
območja z izrazito prostorsko in ambientalno kvaliteto in 
homogenim urbanim tkivom. Med kriteriji, po katerih so bila 
opredeljena območja stabilnih sosesk, sta tudi velikost območja 
(to mora biti večje zaključeno območje) in zadostna ohranjenost 
prvotne zasnove in ambientalne kvalitete v prostoru. Območje 
EUP PO-268 v navedeni strokovni podlagi ni bilo konkretneje 
preverjano, zato spremembe podrobnih prostorsko izvedbenih 
pogojev v gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile 
prikazane. 
Po vsebini pripomba torej predstavlja novo pobudo za spremembo 
OPN MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
Ne glede na gornjo obrazložitev pa za posamezne nize vrstnih hiš 
in prostostoječe hiše veljajo splošna določila odloka OPN MOL ID. 



 

Vlagatelj pripombe A. Bobnar 

Zaporedna številka 
pripombe 

988-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo načina urejanja zemljišč s 
parc. št. 307/1, 307/3, 308/1, 308/4, 308/5 in 308/7, vse k. o. 
Zadobrova, v EUP PO-674 tako, da se zemljišče izvzame iz 
območja urejanja z OPPN 251 in ureja na podlagi OPN MOL ID 
oziroma da se dopusti sprejemanje OPPN za manjši del območja, 
ki bo zajemal le navedena zemljišča. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Vsebina pripombe, ki se nanaša na sprejemanje OPPN za manjši 
del območja, je že vključena v OPN MOL ID. 93. člen odloka že 
omogoča, da se OPPN lahko izdela tudi samo za del območja, 
predvidenega za urejanje z OPPN, če se za celotno območje 
OPPN predhodno izdelajo strokovne podlage, s katerimi se 
določijo vsi potrebni vhodni podatki z vidika urbanističnega 
načrtovanja in opremljanje stavbnih zemljišč v OPPN. 
Pripomba glede izvzema zemljišč s parc. št. 307/1, 307/3, 308/1, 
308/4, 308/5 in 308/7, vse k. o. Zadobrova, iz OPPN 251 se ne 
nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – pripomba po 
vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN MOL ID. 
Pobuda, ki je bila podana na zemljišču s parc. št. 308/5, k. o. 
Zadobrova, je bila namreč ocenjena kot nesprejemljiva, zato 
spremembe v razgrnjenih gradivih dopolnjenega osnutka OPN 
MOL ID niso bile prikazane. Glede na vsebino Sklepa o pripravi 
Sprememb in dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in 
Javnega naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 
sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne 
občine Ljubljana – izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 
(na spletni strani Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah 
četrtnih skupnosti MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko 
v fazi obravnave pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo 
pripombe in predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in 
dopolnitve OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
Na območju EUP PO-674 je način urejanja z OPPN določen, ker 
urejanje na podlagi OPPN omogoča organizirano in optimalno 
urejanje večjega območja, predvsem pri zagotavljanju skupne 
komunalne in prometne opremljenosti zemljišč ter pri parcelaciji, 
prav tako pa se na ta način zagotovijo racionalna raba prostora in 
ustrezne prostorske ureditve, ki vključujejo celovite arhitekturne, 
krajinsko-arhitekturne in infrastrukturne (promet, komunala) 
rešitve. V pripombi priložena preveritev realnih možnosti 



celovitega urejanja ne preverja vseh navedenih vsebin, predvsem 
pa obravnava le del območja OPPN, kar ne zagotavlja optimalnih 
in celovitih rešitev za celotno območje OPPN. Celotno območje 
namreč ni komunalno opremljeno, problem predstavljata 
neustrezna obstoječa prometna ureditev in dostop do območja, 
razdrobljeno lastništvo in parcelna struktura pa v tej fazi še ne 
omogočata optimalne urbanistične zasnove in umestitve objektov 
v prostor. 

 

Vlagatelj pripombe R. Bobnar 

Zaporedna številka 
pripombe 

543-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo načina urejanja zemljišč s 
parc. št. 307/1, 307/3, 308/1, 308/4, 308/5 in 308/7, vsa k. o. 
Zadobrova, v EUP PO-674 tako, da se zemljišča izvzamejo iz 
območja urejanja z OPPN 251 in urejajo na podlagi OPN MOL ID 
oziroma da se dopusti sprejemanje OPPN za manjši del območja, 
ki bo zajemal le navedena zemljišča. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Vsebina pripombe, ki se nanaša na sprejemanje OPPN za manjši 
del območja, je že vključena v OPN MOL ID. 93. člen odloka že 
omogoča, da se OPPN lahko izdela tudi samo za del območja, 
predvidenega za urejanje z OPPN, če se za celotno območje 
OPPN predhodno izdelajo strokovne podlage, s katerimi se 
določijo vsi potrebni vhodni podatki z vidika urbanističnega 
načrtovanja in opremljanje stavbnih zemljišč v OPPN. 
Pripomba glede izvzema zemljišč s parc. št. 307/1, 307/3, 308/1, 
308/4, 308/5 in 308/7, vse k. o. Zadobrova, iz OPPN 251 se ne 
nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – pripomba po 
vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN MOL ID. 
Pobuda, ki je bila podana na zemljišču s parc. št. 308/5, k. o. 
Zadobrova, je bila namreč ocenjena kot nesprejemljiva, zato 
spremembe v razgrnjenih gradivih dopolnjenega osnutka OPN 
MOL ID niso bile prikazane. Glede na vsebino Sklepa o pripravi 
Sprememb in dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in 
Javnega naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 
sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne 
občine Ljubljana – izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 
(na spletni strani Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah 
četrtnih skupnosti MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko 
v fazi obravnave pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo 
pripombe in predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in 
dopolnitve OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 



Na območju EUP PO-674 je način urejanja z OPPN določen, ker 
urejanje na podlagi OPPN omogoča organizirano in optimalno 
urejanje večjega območja, predvsem pri zagotavljanju skupne 
komunalne in prometne opremljenosti zemljišč ter pri parcelaciji, 
prav tako pa se na ta način zagotovijo racionalna raba prostora in 
ustrezne prostorske ureditve, ki vključujejo celovite arhitekturne, 
krajinsko-arhitekturne in infrastrukturne (promet, komunala) 
rešitve. V pripombi priložena preveritev realnih možnosti 
celovitega urejanja ne preverja vseh navedenih vsebin, predvsem 
pa obravnava le del območja OPPN, kar ne zagotavlja optimalnih 
in celovitih rešitev za celotno območje OPPN. Celotno območje 
namreč ni komunalno opremljeno, problem predstavljata 
neustrezna obstoječa prometna ureditev in dostop do območja, 
razdrobljeno lastništvo in parcelna struktura pa v tej fazi še ne 
omogočata optimalne urbanistične zasnove in umestitve objektov 
v prostor. 

 

Vlagatelj pripombe Ž. Bobnar Čubrilo 

Zaporedna številka 
pripombe 

857-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na višino objekta za objekt na naslovu Ciril-
Metodov trg 18. Vlagatelj predlaga, da se dopusti višina objekta v 
zadnjem delu višje od slemena ob uličnem nizu. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stavba na naslovu Ciril-Metodov trg 18 je del ljubljanskega 
srednjeveškega jedra. Z odlokom o razglasitvi srednjeveškega 
mestnega jedra Stare Ljubljane in Grajskega griča za kulturni in 
zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost je še posebno 
zavarovan stavbni kompleks gradu z vsemi stavbnimi sestavinami 
od srednjeveškega obdobja do 19. stoletja. Na celotnem območju 
urbanističnega spomenika je prepovedano spreminjati višine, 
naklone, kritine, strešne oblike povsod tam, kjer bi to okrnilo 
varovane vrednote. Prostor mora ohranjati nevrtalnost in 
proporcionalno somernost, ki ne poudarja nobene stavbe. 
Vertikalni gabariti morajo upoštevati višino obstoječih zgradb. 

 

Vlagatelj pripombe Ž. Bobnar Čubrilo 

Zaporedna številka 
pripombe 

857-002 

Povzetek pripombe Pobuda se nanaša 16. člen, 5. odstavek. Vlagateljica pripombe 
želi, da se določilo dopolni tako, da je lahko višina objekta (frčada) 
višja od slemena na delu, ki meji na dvorišče. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Določila za drugačno umeščanje frčad, so že določena v 5. 
odstavku 16. člena, kjer zadnji stavek navaja, da na območjih, 
varovanih s predpisi s področja kulturne dediščine, lahko organ, 
pristojen za varstvo kulturne dediščine, določi tudi drugačne 
pogoje. 

 

Vlagatelj pripombe S. Bogovčič 



Zaporedna številka 
pripombe 

293-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo določil EUP VI-172 tako, da 
bo namesto dozidave in nadzidave dopustna gradnja objekta. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Gre za popravek, ki bo omogočil legalizacijo že zgrajenih objektov 
znotraj območja EUP. 

 

Vlagatelj pripombe S. Bogovčič 

Zaporedna številka 
pripombe 

298-001 

Povzetek pripombe Na območju Dolgega mostu naj se nasip na levem bregu podaljša 
pod AC-viaduktom. Poleg tega naj se očisti jarek med Malim 
grabnom in Viško cesto ob železniški progi. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Poplavna varnost JZ dela Ljubljane je načrtovana z državnim 
prostorskim načrtom za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela 
Ljubljane in naselij v Občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list 
RS, št. 72/13). Na predmetnem območju sta nasipa na severni 
strani Dolgega mostu in južni strani AC povezana z dvonivojskim 
obrežnim zidom, zato prelivanje v smeri proti pokopališču Vič ne 
bo več mogoče. V karti 7 je ta obrežni zid pomotoma izpadel in bo 
vrisan skladno z rešitvami državnega prostorskega načrta. 

 

Vlagatelj pripombe S. in Z. Bogovčič 

Zaporedna številka 
pripombe 

593-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopolnitev urbanističnih pogojev tako, da 
bo na zemljišču s parc. št. 1922/2, k. o. Vič, dopustna gradnja na 
parcelno mejo. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Gre za popravek, ki bo omogočil legalizacijo že zgrajenih objektov 
znotraj območja EUP. 

 

Vlagatelj pripombe A. Bohnec 

Zaporedna številka 
pripombe 

608-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na predvideno cestno povezavo Zasavske in 
Nadgoriške ceste. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 



predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe A., D. in F. Bohnec 

Zaporedna številka 
pripombe 

1163-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na predvideno cestno povezavo Zasavske in 
Nadgoriške ceste. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe M. Bohnec 

Zaporedna številka 
pripombe 

762-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na zavrnitev spremembe namenske rabe in 
tipologije zazidave v EUP RN-408 v SSsv in V tako, da se na tem 
območju ohranita namenska raba SSce in tip NB, kot je v 
veljavnem OPN MOL ID. Vlagateljica pripombe meni, da: v OPN 
MOL ID ni upoštevana vsa pozidava v EUP RN-407; je zaradi 
manjše poplavne nevarnosti neprimerno večati gostoto poselitve; 
bo gradnja na specifičnem barjanskem terenu ogrožala obstoječe 
objekte; bo v obstoječem naselju prišlo do problema pomanjkanja 
parkirnih mest; da kategorija poti ob južni strani obstoječih 
objektov ni ustrezna (karta 4.7 Cestno omrežje); da je predvidena 
sprememba obstoječe energetske napajalne postaje v 
transformatorsko postajo (karta 4.5 Sistem električne energije) in 
da je načrtovanje le ene nadzemne zbiralnice odpadkov (karta 4.6 
Ravnanje z odpadki) nezadostno. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba za zavrnitev spremembe namenske rabe, tipologije in 
višine za EUP RN-408 iz dopolnjenega osnutka OPN MOL ID ni 
sprejemljiva. Predlagana sprememba je skladna s strateškimi 
usmeritvami razvoja MOL, urbanistično zasnovo razvoja Rudnika 
in urbanističnimi merili: dostopnost, komunalna opremljenost, 
ustrezna namenska raba. V skladu s strategijo trajnostnega 
razvoja MOL se zgoščuje pozidava na zazidljivih in že 
infrastrukturno opremljenih območjih, mestno tkivo se dograjuje in 
razvija z upoštevanjem zmogljivosti infrastrukture ter varovanjem 
naravnega zaledja mesta in primarnih virov. S tem se omogočata 
notranji razvoj mesta in sanacija degradiranih območij. Predlagana 
lokacija je prometno dostopna, predlagana namenska raba je 
komplementarna z obstoječo, obravnavano območje je neurejeno, 
zaraščeno in neizkoriščeno. Urbanistična zasnova razvoja 
Rudnika v zasledovanju strateško zastavljenega cilja po zgoščanju 
poselitve ob vpadnicah predvideva dopolnjevanje in 
preoblikovanje pozidave ob Jurčkovi cesti, med drugim z 
umeščanjem centralnih dejavnosti, zgoščanjem poselitve in 
dopuščanjem višjega gabarita, ki je glede na to, da se gradi na 
barjanskem terenu, še vedno dokaj nizek (P+2, mestoma do P+3 
za urbanistične poudarke).  
Poleg tega velja, da mora vsaka predvidena gradnja že skladno z 
veljavnimi predpisi zadostiti pogojem za osončenje obstoječih in 
novih stavb, pogojem in omejitvam za posege v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav (pri tem je treba zagotoviti, da 
se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem 
območju in izven njega), pogojem za potresnoodporno gradnjo 
glede na cono potresne nevarnosti, geološko sestavo tal in 
namembnost objekta, pogojem za zagotovitev varnosti sosednjih 
objektov med gradnjo in pogojem za zagotovitev zadostnega 
števila parkirnih mest.  
Pri predlaganih spremembah OPN MOL ID je bila pozidava v 
sosednji EUP RN-407 upoštevana. Spremembe, katerim 
nasprotuje vlagateljica pripombe, se nanašajo na EUP RN-408. 
Kategorija poti južno od zadnjega niza atrijskih hiš (javna pot za 
vsa vozila) v OPN MOL ID ostaja nespremenjena, prav tako se ni 
spremenil način električnega napajanja, ohranja se 
transformatorska postaja. V karti 4.6 Ravnanje z odpadki je 
prikazano stanje lokacij zbiralnic ločenih frakcij odpadkov iz 
podatkovne baze izvajalca gospodarske javne službe zbiranja in 



prevoza komunalnih odpadkov. Postavitev zbiralnic in njihovo 
vzdrževanje sta v izključni pristojnosti izvajalca gospodarske javne 
službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, v OPN MOL ID 
pa so podatki samo preneseni. Pobudo za morebitno prestavitev 
ali drugačno rešitev je treba nasloviti na JP Snaga kot izvajalca 
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov in pristojni organ mestne uprave MOL za gospodarske 
družbe. 

 

Vlagatelj pripombe M. Bohnec 

Zaporedna številka 
pripombe 

994-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na zavrnitev spremembe namenske rabe in 
tipologije zazidave v EUP RN-408 v SSsv in V tako, da se na tem 
območju ohranita namenska raba SSce in tip NB, kot je v 
veljavnem OPN MOL ID. Vlagateljica pripombe meni, da: v OPN 
MOL ID ni upoštevana vsa pozidava v EUP RN-407; je zaradi 
manjše poplavne nevarnosti neprimerno večati gostoto poselitve; 
bo gradnja na specifičnem barjanskem terenu ogrožala obstoječe 
objekte; bo v obstoječem naselju prišlo do problema pomanjkanja 
parkirnih mest; da kategorija poti ob južni strani obstoječih 
objektov ni ustrezna (karta 4.7 Cestno omrežje); da je predvidena 
sprememba obstoječe energetske napajalne postaje v 
transformatorsko postajo (karta 4.5 Sistem električne energije) in 
da je načrtovanje le ene nadzemne zbiralnice odpadkov (karta 4.6 
Ravnanje z odpadki) nezadostno. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba za zavrnitev spremembe namenske rabe, tipologije in 
višine za EUP RN-408 iz dopolnjenega osnutka OPN MOL ID ni 
sprejemljiva. Predlagana sprememba je skladna s strateškimi 
usmeritvami razvoja MOL, urbanistično zasnovo razvoja Rudnika 
in urbanističnimi merili: dostopnost, komunalna opremljenost, 
ustrezna namenska raba. V skladu s strategijo trajnostnega 
razvoja MOL se zgoščuje pozidava na zazidljivih in že 
infrastrukturno opremljenih območjih, mestno tkivo se dograjuje in 
razvija z upoštevanjem zmogljivosti infrastrukture ter varovanjem 
naravnega zaledja mesta in primarnih virov. S tem se omogočata 
notranji razvoj mesta in sanacija degradiranih območij. Predlagana 
lokacija je prometno dostopna, predlagana namenska raba je 
komplementarna z obstoječo, obravnavano območje je neurejeno, 
zaraščeno in neizkoriščeno. Urbanistična zasnova razvoja 
Rudnika v zasledovanju strateško zastavljenega cilja po zgoščanju 
poselitve ob vpadnicah predvideva dopolnjevanje in 
preoblikovanje pozidave ob Jurčkovi cesti, med drugim z 
umeščanjem centralnih dejavnosti, zgoščanjem poselitve in 
dopuščanjem višjega gabarita, ki je glede na to, da se gradi na 
barjanskem terenu, še vedno dokaj nizek (P+2, mestoma do P+3 
za urbanistične poudarke).  
Poleg tega velja, da mora vsaka predvidena gradnja že skladno z 
veljavnimi predpisi zadostiti pogojem za osončenje obstoječih in 
novih stavb, pogojem in omejitvam za posege v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav (pri tem je treba zagotoviti, da 
se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem 
območju in izven njega), pogojem za potresnoodporno gradnjo 



glede na cono potresne nevarnosti, geološko sestavo tal in 
namembnost objekta, pogojem za zagotovitev varnosti sosednjih 
objektov med gradnjo in pogojem za zagotovitev zadostnega 
števila parkirnih mest.  
Pri predlaganih spremembah OPN MOL ID je bila pozidava v 
sosednji EUP RN-407 upoštevana. Spremembe, katerim 
nasprotuje vlagateljica pripombe, se nanašajo na EUP RN-408. 
Kategorija poti južno od zadnjega niza atrijskih hiš (javna pot za 
vsa vozila) v OPN MOL ID ostaja nespremenjena, prav tako se ni 
spremenil način električnega napajanja, ohranja se 
transformatorska postaja. V karti 4.6 Ravnanje z odpadki je 
prikazano stanje lokacij zbiralnic ločenih frakcij odpadkov iz 
podatkovne baze izvajalca gospodarske javne službe zbiranja in 
prevoza komunalnih odpadkov. Postavitev zbiralnic in njihovo 
vzdrževanje sta v izključni pristojnosti izvajalca gospodarske javne 
službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, v OPN MOL ID 
pa so podatki samo preneseni. Pobudo za morebitno prestavitev 
ali drugačno rešitev je treba nasloviti na JP Snaga kot izvajalca 
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov in pristojni organ mestne uprave MOL za gospodarske 
družbe. 

 

Vlagatelj pripombe B. Bölsing 

Zaporedna številka 
pripombe 

429-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe dela 
območja EUP BE-363, in sicer iz večstanovanjskih površin v 
industrijske površine. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 



zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe Bordax d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

756-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 1947/7, k. o. Dobrunje, iz površin za mirujoči promet 
(POg) v površine za gospodarske cone (IG). 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Glede na nespremenjena prostorska dejstva podajamo dopolnjeno 
stališče k že podanemu v razgrnjenem osnutku OPN MOL ID: 
Obravnavano območje je namenjeno površinam za mirujoči 
promet (POg). V takšnih območjih so dopustne zgolj garažne 
stavbe in odprta parkirišča. Pogojno so dopustni tudi drugi objekti 
in dejavnosti, vendar zgolj takšni, ki so neposredno vezani na 
osnovno namembnost EUP. Za uresničitev izraženih interesov bi 
bila potrebna sprememba namenske rabe iz POg v območja 
gospodarskih con (IG), kar pa je v neskladju s strateškimi 
izhodišči. Strateški del OPN MOL obravnavano območje namenja 
izpolnjevanju ciljev prometne politike, zato zanj določa lokacijo 
parkirišča po sistemu P+R. 

 

Vlagatelj pripombe Bordax d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

783-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 1947/7, k. o. Dobrunje, iz površin za mirujoči promet 
(POg) v površine za gospodarske cone (IG). 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Glede na nespremenjena prostorska dejstva podajamo dopolnjeno 
stališče k že podanemu v razgrnjenem osnutku OPN MOL ID: 
Obravnavano območje je namenjeno površinam za mirujoči 
promet (POg). V takšnih območjih so dopustne zgolj garažne 
stavbe in odprta parkirišča. Pogojno so dopustni tudi drugi objekti 
in dejavnosti, vendar zgolj takšni, ki so neposredno vezani na 
osnovno namembnost EUP. Za uresničitev izraženih interesov bi 
bila potrebna sprememba namenske rabe iz POg v območja 
gospodarskih con (IG), kar pa je v neskladju s strateškimi 
izhodišči. Strateški del OPN MOL obravnavano območje namenja 
izpolnjevanju ciljev prometne politike, zato zanj določa lokacijo 
parkirišča po sistemu P+R. 

 

Vlagatelj pripombe F. Boštjančič 

Zaporedna številka 
pripombe 

408-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na širitev stavbnih zemljišč na zemljišče s 
parc. št. 1138/3, k. o. Tomišelj. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe J. Božič 

Zaporedna številka 
pripombe 

327-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na določilo o definiciji nadomestne gradnje 
(3. člen, 1. odstavek, 48. točka). Vlagateljica pripombe navaja, da 
popravek »bistvena sprememba velikosti» ni v skladu z zakonsko 
definicijo, ki o tem ne govori oziroma natančno določa, da je 
nadomestna gradnja objekt, ki je po velikosti in namembnosti enak 
odstranjenemu objektu. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Ker 123. člen Zakona o graditvi objektov natančno določa 
definicijo nadomestne gradnje objekta, ni potrebe po dodatni širitvi 
določila. Po pravilu, da akti nižjega ranga ne smejo omogočati 
več, kot to dopušča akt višjega ranga, se določilo popravi tako, da 
ustreza definiciji v zakonu oziroma definicija glede na veljavni 
OPN MOL ID ostane nespremenjena. 

 

Vlagatelj pripombe I. in A. Brancelj 

Zaporedna številka 
pripombe 

360-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izris RL na zemljišču s parc. št. 456/12, k. 
o. Karlovško predmestje. Vlagatelja pripombe se ne strinjata s 
spremembo individualnega dostopa do parcel v javno dostopno 
pot. Predlagata, da se obstoječa pot podaljša do zemljišča s parc. 
št. 456/2, vendar naj ostane zasebni dostop do te parcele. 



Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Dostopnost do objektov ob Ižanski cesti in do še nepozidanih 
zemljišč v zaledju je bila v prejšnjih postopkih že obravnavana, 
predlagane so bile različne rešitve. Regulacijska linija je določena 
zaradi zagotavljanja dostopa do zalednih nepozidanih parcel ob 
Ižanski cesti, glede na nespremenjena urbanistična izhodišča se 
izris ne spreminja.  
Utemeljeno pobudo za spremembo prostorskega akta boste hkrati 
s svojim predlogom za zagotavljanje dostopa do še ne pozidanih 
parcel lahko vložili, ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno 
pristopila k zbiranju pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID in bo zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z 
obvestilom preko tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe I. in A. Brancelj 

Zaporedna številka 
pripombe 

362-001 

Povzetek pripombe Na Ižanski cesti (severno od AC) kanalizacija ni v celoti povezana 
v celotni dolžini Ižanske ceste. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V enoti urejanja prostora RN-528 je oznaka obveznosti 
priključevanja na okoljsko in energetsko javno infrastrukturo: 3, kar 
pomeni, da bo priključitev na javni kanalizacijski sistem obvezna, 
ko bo ta izgrajena. 
Ižanska cesta med Jurčkovo cesto in avtocesto A1 gravitacijsko 
spada v dve različni prispevni območji za odvajanje odpadne 
komunalne vode. Severni del se bo odvajal v smeri proti Jurčkovi 
cesti in prek črpališča na Ižanski cesti na centralno kanalizacijsko 
omrežje z zaključkom v CČN Ljubljana v Zalogu, južni del pa bo s 
sistemom vakuumske kanalizacije priključen na ČN Rakova jelša. 
Območje, kjer so objekti Ižanska 88-94, se nahaja neposredno na 
razvodni črti med obema gravitacijskima območjema, zato v fazi, 
ko natančnejša projektna dokumentacija še ni izdelana, ni mogoče 
določiti, v katero smer se bo objekt priključeval na javno 
kanalizacijsko omrežje. V vsakem primeru bo v fazi izdelave 
projektne dokumentacije kanalizacijsko omrežje na Ižanski cesti 
načrtovano tako, da se bodo nanj priključil tudi objekti na naslovih 
Ižanska 88–94. 

 

Vlagatelj pripombe J. Breznik 

Zaporedna številka 
pripombe 

939-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 823/1, 822/1 in 814/3, vse k. o. Črnuče, iz kmetijskih 
zemljišč (K2) v zemljišča z namensko rabo CU ali IG ali IK ali 
območja stanovanj. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 



dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu.  
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe J. Breznik 

Zaporedna številka 
pripombe 

941-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s  
parc. št. 823/1, 822/1 in 814/3, vse k. o. Črnuče, iz kmetijskih 
zemljišč (K2) v območje z možnostjo postavitve vseh vrst objektov 
za oglaševanje. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Območja za oglaševanje so opredeljena na podlagi strokovnih 
podlag, ki so določile gostoto objektov za oglaševanje v prostoru 



MOL in konkretne dopustne lokacije, s katerimi ne bodo 
presežene vidna in druge obremenitve prostora. Na podlagi 
podatkov o stanju oglaševalskih objektov in fizične danosti v 
prostoru (Podatki objektov za oglaševanje v Mestni občini 
Ljubljana; Tehnično poročilo, LGB, geodetski inženiring in 
informacijske tehnologije, d.o.o. Ljubljana, februar 2014) so se 
lokacije za oglaševanje na karti 3.2 OPN MOL ID delno korigirale, 
nove lokacije za oglaševanje pa se ne dopuščajo. 

 

Vlagatelj pripombe A. Brlečič 

Zaporedna številka 
pripombe 

1049-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 894/27, k. o. Trnovsko predmestje, ki se nahaja v EUP 
TR-423, iz CU – osrednja območja centralnih dejavnosti v SSse – 
splošne eno- in dvostanovanjske površine. Vlagatelj pripombe 
predlaga združitev dela tega zemljišča z EUP TR-428 (SSse). 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe BROD BIVANJE d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

288-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo določil za EUP ŠE-528. 
Vlagatelj pripombe nasprotuje spremembi namenske rabe iz 
večstanovanjskih površin (SScv) v eno- in dvostanovanjske 
površine (SSce), spremembi tipa objektov iz visoke prostostoječe 



stavbe (V) v nizko prostostoječo stavbo (NA) in spremembi višine 
objektov iz P+2 v P+1+T. Predlaga, da se te spremembe opustijo. 
Strinja pa se z ukinitvijo gradbene meje in javne ceste v območju. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Na podlagi predloženega gradiva (vodilna mapa PGD) se za 
obravnavani del EUP ŠE-528 opusti sprememba določil, tako da 
obveljajo trenutno veljavna določila. Vriše se gradbena meja, saj 
je po določilih 13. člena odloka OPN MOL ID gradnja novih 
objektov tipa V dopustna pod pogojem, da je lokacija novega 
objekta določena z gradbeno črto v karti 3.1 »Prikaz območij enot 
urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe in prostorskih 
izvedbenih pogojev«. 

 

Vlagatelj pripombe BROD BIVANJE d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

289-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo določil za del EUP ŠE-726, ki 
je oddeljen v EUP ŠE-787. Vlagatelj pripombe nasprotuje 
spremembi namenske rabe iz večstanovanjskih površin (SScv) v 
eno- in dvostanovanjske površine (SSce) in spremembi tipa 
objektov iz visoke prostostoječe stavbe (V) v nizko prostostoječo 
stavbo (NA). 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne upošteva. Predlagani spremembi namenske rabe 
iz večstanovanjskih površin (SScv) v eno- in dvostanovanjske 
površine (SSce) in tipa objektov iz visoke prostostoječe stavbe (V) 
v nizko prostostoječo stavbo (NA) sta skladni z urbanističnimi 
merili (odnos do obstoječe morfologije in tipologije poselitve, 
zgoščevanje mestne strukture – »compacting«) in z obstoječo 
namensko rabo v prostoru. Območje je že pozidano, eventualno 
so mogoče dopolnitve z morfološko in tipološko skladno zazidavo. 

 

Vlagatelj pripombe D. Bučar 

Zaporedna številka 
pripombe 

182-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 615/5, k. o. Volavlje, tako, da se celotna parcela določi 
kot zazidljivo zemljišče (uskladitev meje zazidljivosti s parcelno 
mejo). 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je sprejemljiva, saj gre za tehnični popravek. Območje 
zazidljivosti se uskladi s parcelnimi mejami. 

 

Vlagatelj pripombe K. Bučar 

Zaporedna številka 
pripombe 

932-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 615/5, k. o. Volavlje, tako, da se celotna parcela določi 
kot zazidljivo zemljišče (uskladitev meje zazidljivosti s parcelno 
mejo). 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je sprejemljiva, saj gre za tehnični popravek. Območje 
zazidljivosti se uskladi s parcelnimi mejami. 

 

Vlagatelj pripombe P. M. Bulc 

Zaporedna številka 
pripombe 

828-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na opredelitev zemljišča s parc. št. 72, k. o. 
Ljubljana mesto, kot javna parkovna površina. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Gre za površine, ki predstavljajo funkcionalno zemljišče obstoječih 
objektov na namenski rabi CU (osrednja območja centralnih 
dejavnosti). Pripomba se upošteva tako, da se namesto javnih 
zelenih parkovnih površin grajskega griča ohranijo zelene 
površine, javna površina pa se ukine. 

 

Vlagatelj pripombe R. Burazer 

Zaporedna številka 
pripombe 

727-001 

Povzetek pripombe Pripomba je nasprotovanje spremembi stopnje varstva pred 
hrupom na stanovanjskem območju Mesarska cesta iz II. v III. 
stopnjo varstva pred hrupom. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. Na podlagi 
ugotovitev okoljskega poročila se je v okviru predloga s. d. OPN 
MOL ID karta hrupa spremenila tako, da je odpravila 
pomanjkljivosti, ugotovljene v javno razgrnjenem okoljskem 
poročilu. Osnovo za pripravo karte hrupa so predstavljali zakonski 
okvir ter kriteriji, ki so bili postavljeni v okviru strokovne podlage 
Spremembe in dopolnitve področij varstva pred hrupom v OPN 
MOL ID (A-PROJEKT, 2015), ki so bili dopolnjeni na podlagi 
priporočil iz okoljskega poročila ter upoštevanja pripomb z javne 
razgrnitve dopolnjenega osnutka SD OPN MOL ID.  
Za območje stanovanjskega naselja ob Mesarski cesti se določi II. 
SVPH, razen v pasu ob Poljanski cesti, kjer se določi III. SVPH. 

 

Vlagatelj pripombe Čačka arhitektura s.p. 

Zaporedna številka 
pripombe 

675-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 575/2, k. o. Podmolnik, iz kmetijskega zemljišča v 
zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V tej fazi postopka sprememb in dopolnitev sprememba zemljišča 
s parc. št. 575/2, k. o. Podmolnik, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče ni sprejemljiva. Pobuda je bila ocenjena kot 
nesprejemljiva, zato spremembe v gradivih dopolnjenega osnutka 
OPN MOL ID niso bile prikazane. Glede na vsebino Sklepa o 
pripravi Sprememb in dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 
79/13) in Javnega naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega 



osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu 
Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 
2015 (na spletni strani Mestne občine Ljubljana, na oglasnih 
deskah četrtnih skupnosti MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), 
se lahko v fazi obravnave pripomb z javne razgrnitve obravnavajo 
samo pripombe in predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene 
spremembe in dopolnitve OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, ker predlagani poseg 
ni v skladu s strateškimi izhodišči ter urbanističnimi kriteriji 
zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so 
širitve naselij le posledica zaokroževanja ter organizirane gradnje. 
Predlagani poseg je tudi v neskladju z varstvenimi režimi (območje 
najboljših kmetijskih zemljišč in območje srednje poplavne 
nevarnosti). 

 

Vlagatelj pripombe I. Camaj 

Zaporedna številka 
pripombe 

512-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 80/4, k. o. Šentvid nad Ljubljano. Vlagateljica pripombe 
ponovno predlaga spremembo iz kmetijske površine v zazidljive 
površine za območje centralnih dejavnosti. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je bila v postopku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID 
obravnavana, vendar ni bila sprejemljiva. Predlagani poseg ni v 
skladu z varstvenimi režimi. Nahaja se na območju kmetijskih 
zemljišč, na katerih strateške usmeritve ne predvidevajo novih 
poselitvenih površin, in na vodovarstvenem območju VVO IIA 
(podobmočje s strogim vodovarstvenim režimom), kjer širitve 
poselitve niso dopustne. 

 

Vlagatelj pripombe CDE nove tehnologije d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

493-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopolnitve usmeritev za EUP SL-200 v 
OPPN 108 KOMPAS. Vlagatelj predlaga, da se dopolnijo 
usmeritve za OPPN 108 KOMPAS za EUP SL- 200 po predhodno 
usklajenih določilih, potrebnih za gradnjo objekta Nazorjeva 6. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Za območje ob Nazorjevi ulici je obvezna izdelava OPPN. Za 
predvideni objekt Nazorjeva 6 je bilo narejenih več idejnih zasnov, 
zasnova je bila usklajevana tudi s službami, pristojnimi za varstvo 
kulturne dediščine, zato zahteva po izdelavi OPPN in variantnih 
rešitev ni več nujno potrebna. Na območju predvidenega objekta 
Nazorjeva 6 se oblikuje nova EUP, delno se korigira PPIP. 



 

Vlagatelj pripombe CDE nove tehnologije d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

604-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopolnitve usmeritev za EUP SL-200 v 
OPPN 108 KOMPAS. Vlagatelj predlaga, da se dopolnijo 
usmeritve za OPPN 108 KOMPAS za EUP SL- 200 po predhodno 
usklajenih določilih, potrebnih za gradnjo objekta Nazorjeva 6. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Za območje ob Nazorjevi ulici je obvezna izdelava OPPN. Za 
predvideni objekt Nazorjeva 6 je bilo narejenih več idejnih zasnov, 
zasnova je bila usklajevana tudi s službami, pristojnimi za varstvo 
kulturne dediščine, zato zahteva po izdelavi OPPN in variantnih 
rešitev ni več nujno potrebna. Na območju predvidenega objekta 
Nazorjeva 6 se oblikuje nova EUP, delno se korigira PPIP. 

 

Vlagatelj pripombe R. Cedilnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

297-001 

Povzetek pripombe Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 427/5, 427/6, 427/7, 427/8, 427/9, 427/10, 427/11, 427/12 
in 427/13, vse k. o. Tacen, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne 
pomeni zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja 
vrzeli. Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se 
nahaja na območju naravne vrednote in na območju varstva 
najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Z nadaljnjimi posegi v kmetijska 
zemljišča bi bili v neskladju s strateškimi izhodišči, ki narekujejo 
trajnostno in racionalno rabo prostora, ki se doseže z zgostitvami 
poselitve znotraj sedanjih zazidalnih površin (zapolnitve, 
zaokrožitve, prenove) ter preprečevanjem in sanacijo razpršene 
gradnje. 

 

Vlagatelj pripombe M. Černivec 

Zaporedna številka 
pripombe 

214-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 1146/8, 139/20, 139/19, 139/18, 138/19, 138/18, 138/5, 
148/2 in 1146/7, k. o. Dravlje, iz namenske rabe PC v SSse. V 
pripombi je navedeno, da določitev namenske rabe PC (površine 
pomembnejših cest) lastnikom zemljišč onemogoča funkcionalno 
uporabo zemljišč in gradnjo stanovanjskih objektov. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 



dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
Regulacijski elementi za določitev prometnega koridorja za 
Regentovo cesto so v grafičnem delu OPN MOL ID podani 
skladno s strokovnimi podlagami za dopolnitev mestnega 
cestnega omrežja, ki so bile izdelane v letu 2008. Na Regentovi 
ulici severno od avtocestnega obroča, to je tudi na odseku vzdolž 
zemljišč, ki so navedena v pripombi, je treba dograditi 
obojestranske kolesarske steze. Dograditev kolesarskih stez 
zahteva razširitev obstoječega cestnega sveta; določitev 
prometnega koridorja je v OPN MOL ID ustrezna. 

 

Vlagatelj pripombe Civilna iniciativa PO-843 

Zaporedna številka 
pripombe 

785-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe območja 
EUP PO-843 iz SScv v zelene površine ali parke ter na zahtevo, 
da se območje ureja sočasno s širitvijo pokopališča. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Območje PO-843 je bilo namreč že v predhodnih postopkih OPN 
MOL ID opredeljeno kot površina, namenjena stanovanjski gradnji, 
za katero je bila predpisana izdelava OPPN, namenska raba pa se 
v tem postopku ni spreminjala. Zaradi nujnosti ureditve 
pokopališča je bila prioriteta izdelava OPPN 420 za pokopališče, 
za stanovanjsko območje OPPN 415 pa še ni oblikovano stališče 
do pozidave, ki mora biti po zahtevah OPPN enotna, zato ni bilo 
hkratnega načrtovanja pokopališča in stanovanjskega območja. 

 

Vlagatelj pripombe Civilna iniciativa PO-843 

Zaporedna številka 
pripombe 

789-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe območja 
EUP PO-843 iz SScv v zelene površine ali parke ter na zahtevo, 
da se območje ureja sočasno s širitvijo pokopališča. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Območje PO-843 je bilo namreč že v predhodnih postopkih OPN 
MOL ID opredeljeno kot površina, namenjena stanovanjski gradnji, 
za katero je bila predpisana izdelava OPPN, namenska raba pa se 
v tem postopku ni spreminjala. Zaradi nujnosti ureditve 
pokopališča je bila prioriteta izdelava OPPN 420 za pokopališče, 
za stanovanjsko območje OPPN 415 pa še ni oblikovano stališče 
do pozidave, ki mora biti po zahtevah OPPN enotna, zato ni bilo 
hkratnega načrtovanja pokopališča in stanovanjskega območja. 

 

Vlagatelj pripombe Civilna iniciativa proti hrupu z železnice, Novo Polje Cesta III 

Zaporedna številka 
pripombe 

530-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na določitev javne poti ob severnem robu 
ranžirne postaje Zalog. Pripomba navaja, da je na zemljišču s 
parc. št. 54, k. o. Slape, že urejena cesta, da je pot treba uvrstiti v 
redni program vzdrževanja občinskih cest ter da naj se določi 
priključevanje te poti vzdolž meje med EUP PO-890 in PO-891 na 
obstoječo kolovozno pot Novo Polje, Cesta III. V pripombi je še 
navedeno, da bi bila vožnja po tej poti omejena ter da bi imela ta 
javno pot dve funkciji: 1. kot intervencijska pot za dostop do tirov 
in 2. kot dostopna pot iz južne strani do vrtov. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Z vidika vzpostavitve servisne poti vzdolž tirov ranžirne postaje je 
pripomba za ureditev poti smiselna, vendar pa se pripomba ne 
nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – pripomba po 
vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN MOL ID. 
Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in dopolnitev OPN 
MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega naznanila o javni 
razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o 
prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki je 
bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani Mestne občine 
Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti MOL ter v 
časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave pripomb z 
javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in predlogi, ki se 
nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 



zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe Civilna iniciativa proti hrupu z železnice, Novo Polje Cesta III 

Zaporedna številka 
pripombe 

533-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na varstvo pred hrupom in postavitev 
protihrupnih ograj. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Protihrupna ograja je natančneje definirana v 3. členu odloka OPN 
MOL ID, postavitev protihrupnih ograj je po spremembah in 
dopolnitvah določil odloka OPN MOL ID dopustna le na podlagi 
elaborata, ki preveri stanje in določi potrebne pogoje. Na podlagi 
projekta za gradbeno dovoljenje se zato dopuščajo tudi višje 
višine od predpisanih 2,20 m. Umeščanje protihrupnih ograj se v 
s. d. OPN MOL ID dopušča v več namenskih rabah, kot to 
določata veljavni odlok OPN MOL ID in Priloga 4 odloka. 

 

Vlagatelj pripombe Civilna iniciativa proti hrupu z železnico 

Zaporedna številka 
pripombe 

1195-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na varstvo pred hrupom in postavitev 
protihrupnih ograj. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Protihrupna ograja je natančneje definirana v 3. členu odloka OPN 
MOL ID, postavitev protihrupnih ograj je po spremembah in 
dopolnitvah določil odloka OPN MOL ID dopustna le na podlagi 
elaborata, ki preveri stanje in določi potrebne pogoje. Na podlagi 
projekta za gradbeno dovoljenje se zato dopuščajo tudi višje 
višine od predpisanih 2,20 m. Umeščanje protihrupnih ograj se v 
s. d. OPN MOL ID dopušča v več namenskih rabah, kot to 
določata veljavni odlok OPN MOL ID in Priloga 4 odloka. 

 

Vlagatelj pripombe Civilna iniciativa proti hrupu z železnico 

Zaporedna številka 
pripombe 

1196-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na varstvo pred hrupom in postavitev 
protihrupnih ograj. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Protihrupna ograja je natančneje definirana v 3. členu odloka OPN 
MOL ID, postavitev protihrupnih ograj je po spremembah in 
dopolnitvah določil odloka OPN MOL ID dopustna le na podlagi 
elaborata, ki preveri stanje in določi potrebne pogoje. Na podlagi 
projekta za gradbeno dovoljenje se zato dopuščajo tudi višje 
višine od predpisanih 2,20 m. Umeščanje protihrupnih ograj se v 
s. d. OPN MOL ID dopušča v več namenskih rabah, kot to 
določata veljavni odlok OPN MOL ID in Priloga 4. 

 

Vlagatelj pripombe Civilna iniciativa Tržnice ne damo 



Zaporedna številka 
pripombe 

1055-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na umestitev garažne hiše pod tržnico na 
Vodnikovem trgu v EUP SL-188. Vlagatelj se ne strinja z 
umestitvijo garažne hiše pod tržnico. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba glede umestitve parkirne hiše pod tržnico izraža mnenje 
in se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. Umestitev 
in določila za parkirno hišo na tem območju so namreč 
nespremenjeni že od uveljavitve OPN MOL ID v letu 2010, prav 
tako je umestitev skladna s strategijo mesta. 

 

Vlagatelj pripombe Civilna iniciativa za zaprtje kamnoloma 

Zaporedna številka 
pripombe 

1018-001 

Povzetek pripombe Pripomba je poziv k zaprtju kamnoloma ter izraža nasprotovanje 
delovanju kamnoloma v Sadinji vasi in gradnji nove ceste do 
kamnoloma v Sadinji vasi (varianti 3 in 4). Pripomba predlaga 
menjavo parcel kamnoloma za območje za zapore in podpira 
rekonstrukcijo obstoječe ceste (varianta 1 in 2) z obvoznico pri 
šoli. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na poziv k zaprtju 
kamnoloma v Sadinji vasi in t. i. menjavo parcel: Kamnolom je 
pomembno območje pridobivanja mineralnih snovi v ljubljanski 
regiji, za MOL pa je pomemben tudi kot območje predelave in 
potencialne deponije nenevarnih gradbenih odpadkov. Kamnolom 
Sostro – Sadinja vas je edini kamnolom z ustreznimi zmogljivostmi 
na območju MOL ter ima potencial izkoriščanja kamnoloma v 
obsegu pribl. 7 mio m3 in v obsegu pribl. 4 mio m3 deponije. 
Kamnolom obratuje na podlagi pridobljene rudarske pravice za 
raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralnih surovin, ki je bila 
dana z vladno Uredbo (Uradni list RS št. 103/2000 in 81/2002). 
Koncesija oziroma dovoljenje za izkoriščanje kamnoloma Sostro – 
Sadinja vas sta podeljena do leta 2021. Za kamnolom je 
pridobljeno tudi okoljevarstveno soglasje za predelavo nenevarnih 
gradbenih odpadkov. Kamnolom je edini primeren vir posipnega 
materiala na območju MOL.  
Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na nasprotovanje 
gradnji nove ceste do kamnoloma v Sadinji vasi: Predhodno 
izdelane strokovne podlage so preverile več potekov trase ceste 
do kamnoloma v Sadinji vasi (City Studio, 2009; PNG, 2014; LUZ, 
d.d., 2015). V fazi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev 
OPN MOL ID so bile prikazane štiri variante poteka ceste do 
kamnoloma, ki so bile tudi javno razgrnjene. Okoljsko poročilo je 
kot edino sprejemljivo varianto z okoljskega vidika ocenilo varianto 
4/a, pri čemer je predlagalo dodatne optimizacije poteka ceste. 
Predlog ceste iz pripombe, ki načrtuje delno obvozno cesto 
(projekt g. Gardnerja) v delu od Zadružnega doma do Ceste v 
Češnjico, poteka po koridorju variante ceste kamnoloma v Sadinjo 
vas, ki je bil v dopolnjenem osnutku OPN MOL ID označen kot 
varianta 3. Varianta 3 je bila z okoljskega vidika zaradi bistvenega 
vpliva na rabo naravnih virov (kmetijska zemljišča) ter zaradi 



posega na območje Nature 2000 in poplavno območje ocenjena z 
oceno D (bistven vpliv). V predlog OPN MOL ID je tako vključena 
varianta 4/c (optimizacija variante 4/a), ki v severnem delu 
načrtuje rekonstrukcije obstoječe Ceste II. grupe odredov, v 
južnem pa novo cesto po zahodnem robu doline do kamnoloma v 
Sadinji vasi.  
Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na rekonstrukcijo 
obstoječe ceste: Obstoječe Litijska cesta, Cesta II. grupe odredov 
in cesta Sadinja vas so že v veljavnem OPN MOL ID določene kot 
ceste, za katere je predvidena rekonstrukcija oziroma obnova. 
Podrobnejši tehnični elementi ceste bodo načrtovani v projektih za 
izvedbo. Omejitve hitrosti niso predmet sprememb in dopolnitev 
OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe M. in A. Cizel 

Zaporedna številka 
pripombe 

1029-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 2427/1, k. o. Rudnik, iz kmetijskih površin v stanovanjske 
(SSse). 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V dopolnjenem osnutku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID je 
bila že upoštevana predhodno podana pobuda, namenska raba 
zemljišča s parc. št. 2427/1, k. o. Rudnik, je že spremenjena iz 
kmetijskih površin v stanovanjske (SSse). 

 

Vlagatelj pripombe K. Cjuha 

Zaporedna številka 
pripombe 

728-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na nestrinjanje s predvideno traso lokalne 
ceste, definirane z RL. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Tematika nadomestne gradnje se bo obravnavala v okviru 
izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za 
prostorsko ureditev skupnega pomena za intermodalni logistični 
center (RRT – ILC) Ljubljana, v katerem bo opredeljen tudi koridor 
za predmetno cesto. 

 

Vlagatelj pripombe Š. Colja 

Zaporedna številka 
pripombe 

487-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP TR-21. Vlagateljica predlaga, da se 
v PPIP navedejo dodatni objekti, za katere so dopustna 
odstopanja od določil odloka OPN MOL ID glede odmikov od 
sosednjih zemljišč. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Za legalizacijo stanovanjskih stavb so dopustna odstopanja od 
določil odloka OPN MOL ID glede odmikov od sosednjih zemljišč 
ob upoštevanju geodetskega načrta obstoječega stanja, ki ga je v 
aprilu 2015 pod št. LGB2015006 izdelalo podjetje LGB, d.o.o. 



PPIP se dopolni tako, da so dopustni tudi manjši odmiki, kot jih 
predpisujejo splošna določila odloka OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe Š. Colja 

Zaporedna številka 
pripombe 

502-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na mejo med EUP TR-21 in TR-369. 
Vlagateljica predlaga korekcijo izrisa stavbnega zemljišča na 
podlagi stanja v prostoru in upoštevanja zahtevanih odmikov od 
parcelnih mej. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Za legalizacijo stanovanjskih stavb so dopustna odstopanja od 
določil odloka OPN MOL ID glede odmikov od sosednjih zemljišč 
ob upoštevanju geodetskega načrta obstoječega stanja, ki ga je v 
aprilu 2015 pod št. LGB2015006 izdelalo podjetje LGB, d.o.o. 
Sprememba namenske rabe v tej fazi postopka sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID ni mogoča, saj bi zahtevala ponovno 
presojo in usklajevanje z nosilci urejanja prostora. 

 

Vlagatelj pripombe Š. Colja 

Zaporedna številka 
pripombe 

503-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP TR-21. Vlagateljica predlaga, da se 
v PPIP navedejo dodatni objekti, za katere so dopustna 
odstopanja od določil odloka OPN MOL ID glede odmikov od 
sosednjih zemljišč. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Za legalizacijo stanovanjskih stavb so dopustna odstopanja od 
določil odloka OPN MOL ID glede odmikov od sosednjih zemljišč 
ob upoštevanju geodetskega načrta obstoječega stanja, ki ga je v 
aprilu 2015 pod št. LGB2015006 izdelalo podjetje LGB d.o.o. PPIP 
se dopolni tako, da so dopustni tudi manjši odmiki, kot jih 
predpisujejo splošna določila odloka OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe Š. Colja 

Zaporedna številka 
pripombe 

513-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo določil v EUP SL-9. Vlagatelj 
predlaga, da se v tem delu izpusti omejitev FI in FZ z 20 % ter 
omeji nadzidava na etažnost P+2 oziroma da je višina venca 
enaka višini sosednje višje stavbe, na katero objekt meji. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 



MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe V. Čopič 

Zaporedna številka 
pripombe 

1197-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izbris regulacijske linije preko zemljišča s 
parc. št. 2550, k. o. Tabor. Vlagatelj predlaga, da se regulacijska 
linija izbriše. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Za obravnavano območje je predpisana izdelava OPPN. V 
usmeritvah za OPPN je v Urbanističnih pogojih že vključena 
zahteva, da je treba urediti javni prehod v smeri S-J. 58. člen 
odloka OPN MOL ID, točka 7, določa, da se javne površine in 
površine, na katerih se določi služnost rabe v javno korist, lahko 
spremenijo ali določijo na novo z OPPN. Točna pozicija javnega 
prehoda v smeri S-J bo določena v OPPN, zato se RL lahko 
zbriše. 

 

Vlagatelj pripombe V. Čopič 

Zaporedna številka 
pripombe 

164-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izbris regulacijske linije preko zemljišča s 
parc. št. 2550, k. o. Tabor. Vlagatelj predlaga, da se regulacijska 
linija izbriše. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Za obravnavano območje je predpisana izdelava OPPN. V 
usmeritvah za OPPN je v Urbanističnih pogojih že vključena 
zahteva, da je treba urediti javni prehod v smeri S-J. 58. člen 
odloka OPN MOL ID, točka 7, določa, da se javne površine in 
površine, na katerih se določi služnost rabe v javno korist, lahko 
spremenijo ali določijo na novo z OPPN. Točna pozicija javnega 
prehoda v smeri S-J bo določena v OPPN, zato se RL lahko 
zbriše. 

 

Vlagatelj pripombe B. Cortese 

Zaporedna številka 
pripombe 

748-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dostop do zemljišč s parc. št. 1543/27, 
1543/28, 1543/29, 1543/6 in 1543/30, vse k. o. Stanežiče. 
Vlagateljica pripombe predlaga spremembo poteka RL skladno s 
priloženo skico. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V postopku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID je že bila 
obravnavana pobuda za preveritev ustreznosti trase te predvidene 
javne ceste. Ugotovljeno je bilo, da gre za ureditev ceste, ki 
predstavlja dostop do treh obstoječih stanovanjskih objektov ter do 
več še nepozidanih zazidljivih zemljišč. Skladno s kriterijem za 
izris javnih prometnic, ki določa, da so prometne vezi, ki 
predstavljajo dostop do več kot treh stanovanjskih objektov, javne 
prometnice, je izris regulacijskih elementov v primeru iz pobude 
ustrezen. Na odsekih, kjer je določen potek ceste tik ob že 
zgrajenih objektih, je na podlagi 1. alineje 3. točke 23. člena »– je 
v OPPN, gradbenem dovoljenju za cesto ali v projektu za izvedbo 
rekonstrukcije ceste dopustno ob soglasju organa Mestne uprave 
MOL, pristojnega za promet, prilagoditi traso ceste projektni 
rešitvi«. 
 
Predlagani poseg iz pripombe ne podaja celostne rešitve dostopa 
do vseh zemljišč ob predvideni cesti, zato ni sprejemljiv in po 
vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN MOL ID. 
Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in dopolnitev OPN 
MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega naznanila o javni 
razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o 
prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki je 
bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani Mestne občine 
Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti MOL ter v 
časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave pripomb z 
javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in predlogi, ki se 
nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe M. in S. Ćulibrk 

Zaporedna številka 
pripombe 

1024-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 350/634, k. o. Karlovško predmestje, iz kmetijskih površin 
v SSse – splošne eno- in dvostanovanjske površine. 



Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je bila v postopku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID 
obravnavana že kot pobuda. Predlagani poseg iz pobude ni bil 
sprejemljiv, ker ni v skladu s strateškimi izhodišči in urbanističnim 
konceptom. Predlagani poseg se nahaja na območju najboljših 
kmetijskih zemljišč, na katerih strateške usmeritve ne predvidevajo 
novih poselitvenih površin. Urbanistična merila določajo, da se 
območja razpršene gradnje (stavbišča) ne širijo, nova razpršena 
gradnja ni sprejemljiva. V primeru zemljišča s parc. št. 350/634, k. 
o. Karlovško predmestje, ne gre za zaokrožitev obstoječe 
pozidave v smislu zaokrožitve stanovanjskega območja, saj so se 
le objekti zahodno od zemljišča po prej veljavnih prostorskih aktih 
nahajali v območju razpršene pozidave (R) in bili oblikovani v EUP 
s stanovanjsko namensko rabo, objekti vzhodno od zemljišča pa 
so bili sprva nelegalni, strateško in urbanistično nenačrtovani, 
pravico legalizacije jim je podelil šele tako imenovani »sanacijski 
PUP«. Zato so prikazani kot stavbišča v kmetijskih površinah kot 
vsi ostali obstoječi objekti v pasu kmetijskih površin med območji 
Galjevice in Ilovice ter nakupovalnim središčem Rudnik. 
Predlagani poseg predstavlja poseg na večji kompleks kmetijskih 
zemljišč, ki bi ga sprememba namenske rabe le še bolj razdrobila. 
To bi lahko sprožilo nadaljnje posege v območje in spajanje 
poselitve med Peruzzijevo ulico in nakupovalnim središčem 
Rudnik, kar je nekakovosten poseg v prostor. Predlagani poseg je 
v nasprotju tudi s kriterijem nerazpoložljivosti drugih prostih 
stavbnih zemljišč z enako namembnostjo v bližini, saj je v 
neposredni bližini še več prostih zazidljivih zemljišč s stanovanjsko 
namembnostjo. 

 

Vlagatelj pripombe M. in S. Ćulibrk 

Zaporedna številka 
pripombe 

251-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 350/634, k. o. Karlovško predmestje, iz kmetijskih površin 
v zazidljive površine. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je bila v postopku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID 
obravnavana že kot pobuda. Predlagani poseg iz pobude ni bil 
sprejemljiv, ker ni v skladu s strateškimi izhodišči in urbanističnim 
konceptom. Predlagani poseg se nahaja na območju najboljših 
kmetijskih zemljišč, na katerih strateške usmeritve ne predvidevajo 
novih poselitvenih površin. Urbanistična merila določajo, da se 
območja razpršene gradnje (stavbišča) ne širijo, nova razpršena 
gradnja ni sprejemljiva. V primeru zemljišča s parc. št. 350/634, k. 
o. Karlovško predmestje, ne gre za zaokrožitev obstoječe 
pozidave v smislu zaokrožitve stanovanjskega območja, saj so se 
le objekti zahodno od zemljišča po prej veljavnih prostorskih aktih 
nahajali v območju razpršene pozidave (R) in bili oblikovani v EUP 
s stanovanjsko namensko rabo, objekti vzhodno od zemljišča pa 
so bili sprva nelegalni, strateško in urbanistično nenačrtovani, 
pravico legalizacije jim je podelil šele tako imenovani »sanacijski 
PUP«. Zato so prikazani kot stavbišča v kmetijskih površinah kot 
vsi ostali obstoječi objekti v pasu kmetijskih površin med območji 



Galjevice in Ilovice ter nakupovalnim središčem Rudnik. 
Predlagani poseg predstavlja poseg na večji kompleks kmetijskih 
zemljišč, ki bi ga sprememba namenske rabe le še bolj razdrobila. 
To bi lahko sprožilo nadaljnje posege v območje in spajanje 
poselitve med Peruzzijevo ulico in nakupovalnim središčem 
Rudnik, kar je nekakovosten poseg v prostor. Predlagani poseg je 
v nasprotju tudi s kriterijem nerazpoložljivosti drugih prostih 
stavbnih zemljišč z enako namembnostjo v bližini, saj je v 
neposredni bližini še več prostih zazidljivih zemljišč s stanovanjsko 
namembnostjo. 

 

Vlagatelj pripombe Curling zveza Slovenije 

Zaporedna številka 
pripombe 

980-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopolnitev urbanističnih usmeritev za 
območje EUP MO-176 OPPN ŠPORTNI PARK KODELJEVO, da 
bo za izvedbo konstrukcije montažnega prekritja mogoča do 
sprejetja OPPN tudi izvedba armiranobetonske plošče in 
transformatorske postaje. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Za območje bo izdelan OPPN, ki bo predvidene dejavnosti 
podrobneje umestil v prostor in zagotovil tudi skladnost programa 
območja. Igrišče za curling se usmerja na lokacijo ob ledeni 
dvorani v Zalogu zaradi funkcionalne združljivosti s tamkajšnjimi 
obstoječimi objekti. Vse določbe za curling se zato v EUP MO-176 
črtajo. 

 

Vlagatelj pripombe Curling zveza Slovenije 

Zaporedna številka 
pripombe 

982-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 399/6, 399/8, 400/4, 401/3, 402/3, 404/1, 405 in 406, vse 
k. o. Kašelj, iz ZS v BC za gradnjo dvorane za curling. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. V 
EUP PO-590 je bila pobuda podana v jugozahodnem območju 
EUP, in sicer za spremembo namenske rabe glede na dejansko 
stanje obstoječih parkirišč k večstanovanjskim stavbam. 
Sprememba grafičnega dela na podlagi delno upoštevane pobude 
je bila prikazana v razgrnjenem gradivu OPN MOL ID. Pripomba 
za spremembo namenske rabe iz ZS v BC torej po vsebini 
predstavlja novo pobudo za spremembo OPN MOL ID. Glede na 
vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in dopolnitev OPN MOL ID 
(Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega naznanila o javni razgrnitvi 
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o 
prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki je 
bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani Mestne občine 
Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti MOL ter v 
časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave pripomb z 
javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in predlogi, ki se 
nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve OPN MOL ID. 



V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
Ne glede na gornje stališče pa OPN MOL ID prostorsko izvedbene 
pogoje za gradnjo športne dvorane (npr. za curling) že določa v 
EUP PO-589, ki je opredeljena z namensko rabo BC (športni 
centri). Tudi glede na argumente v pripombi je gradnja dvorane za 
curling v EUP PO-589 smiselna, saj je v tej EUP Ledena dvorana 
Zalog, katera ima dovolj močan in velik sistem za hlajenje, na 
katerega bi se lahko priklopila tudi dvorana za curling. 

 

Vlagatelj pripombe A. Cvar 

Zaporedna številka 
pripombe 

407-001 

Povzetek pripombe Pripomba je nasprotovanje spremembi stopnje varstva pred 
hrupom na stanovanjskem območju Mesarska cesta iz II. v III. 
stopnjo varstva pred hrupom ter na območju UKC. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. Na podlagi 
ugotovitev okoljskega poročila se je v okviru predloga s. d. OPN 
MOL ID karta hrupa spremenila tako, da je odpravila 
pomanjkljivosti, ugotovljene v javno razgrnjenem okoljskem 
poročilu. Osnovo za pripravo karte hrupa so predstavljali zakonski 
okvir ter kriteriji, ki so bili postavljeni v okviru strokovne podlage 
Spremembe in dopolnitve področij varstva pred hrupom v OPN 
MOL ID (A-PROJEKT, 2015), ki so bili dopolnjeni na podlagi 
priporočil iz okoljskega poročila ter upoštevanja pripomb z javne 
razgrnitve dopolnjenega osnutka SD OPN MOL ID.  
Za območje stanovanjskega naselja ob Mesarski cesti se določi II. 
SVPH, razen v pasu ob Poljanski cesti, kjer se določi III. SVPH.  
Za območje Kliničnega centra se, kjer stanje omogoča, ohranja II. 
stopnja varstva pred hrupom, razen v pasu ob prometnicah, kjer 
se določi III. stopnja varstva pred hrupom ali potencialna II. 
stopnja varstva pred hrupom. 

 

Vlagatelj pripombe D media d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

333-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na Prilogo 3. Vlagatelj pripombe predlaga, da 
se dodajo določila tudi za vrste večjih oglasov do velikosti 60 m2, 
kakršne vidimo ob vpadnici in avtocesti. Navaja, da je zadeva 



zanimiva za gospodarstvo, da pa na tem področju vlada siva 
cona, saj ni ne prepovedano ne dovoljeno. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Območja za oglaševanje so opredeljena na podlagi strokovnih 
podlag, ki so določile gostoto objektov za oglaševanje v prostoru 
MOL in konkretne dopustne lokacije, s katerimi ne bodo 
presežene vidna in druge obremenitve prostora. Na podlagi 
podatkov o stanju oglaševalskih objektov in fizične danosti v 
prostoru (Podatki objektov za oglaševanje v Mestni občini 
Ljubljana; Tehnično poročilo, LGB, geodetski inženiring in 
informacijske tehnologije, d.o.o., Ljubljana, februar 2014) so se 
lokacije za oglaševanje na karti 3.2 OPN MOL ID delno korigirale, 
nove lokacije za oglaševanje pa se ne dopuščajo. 
Iz navedenih razlogov se tudi ne dopuščajo novi (povečani) 
oglaševalski objekti. Trditev, da ne obstajajo pravila za umeščanje 
oglaševalskih objektov ob vpadnicah in avtocestah, ni resnična, 
saj so pogoji za postavljanje oglaševalskih objektov v OPN MOL 
ID natančno določeni (plakatne cone, vzdolžne lokacije, točkovne 
lokacije, območja vseh vrst objektov za oglaševanje, ki so 
prikazane na karti 3.2 »Prikaz območij enot urejanja prostora in 
prostorskih izvedbenih pogojev – regulacijski elementi, javne 
površine in oglaševanje«). Obveščanje in oglaševanje ob državnih 
cestah ureja tudi Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06), 
ki v 68. členu (obveščanje in oglaševanje ob državni cesti) določa, 
da je postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za 
slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah 
zunaj naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste. Direkcija za 
ceste lahko izda soglasje za njihovo postavitev znotraj te razdalje 
samo, če so obvestila pomembna za udeležence v prometu in 
zanje ni predpisana prometna signalizacija. S soglasjem se 
določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstranitve. 
Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega odstavka se 
ob državnih cestah v naselju lahko postavljajo le zunaj območja 
vzdolž vozišča ceste, določenega za postavitev prometne 
signalizacije v predpisu iz tretjega odstavka 6. člena tega zakona. 
Soglasje za njihovo postavitev izda pristojna občina. V soglasju 
določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s predpisi o 
varstvu cest in varnosti prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in 
odstranitve teh objektov in naprav. 

 

Vlagatelj pripombe D media d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

345-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na nestrinjanje z izbrisom dela vzdolžne 
lokacije za oglaševanje na karti 3.2 OPN MOL ID: Prikaz območij 
enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih pogojev – 
regulacijski elementi, javne površine in oglaševanje. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Območja za oglaševanje so opredeljena na podlagi strokovnih 
podlag, ki so določile gostoto objektov za oglaševanje v prostoru 
MOL in konkretne dopustne lokacije, s katerimi ne bodo 
presežene vidna in druge obremenitve prostora. Na podlagi 
podatkov o stanju oglaševalskih objektov in fizične danosti v 



prostoru (Podatki objektov za oglaševanje v Mestni občini 
Ljubljana; Tehnično poročilo, LGB, geodetski inženiring in 
informacijske tehnologije, d.o.o., Ljubljana, februar 2014) so se 
lokacije za oglaševanje na karti 3.2 OPN MOL ID delno korigirale, 
nove lokacije za oglaševanje pa se ne dopuščajo. 

 

Vlagatelj pripombe D media d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

391-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na uvedbo nove vrste objektov za 
oglaševanje v tekstualnem delu OPN, in sicer objektov za 
oglaševanje ob avtocesti – obvoznici. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe D media d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

391-002 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na lokacijo za oglaševanje. Vlagatelj 
pripombe predlaga novo lokacijo na zemljišču s parc. št. 350/627, 
k. o. Karlovško predmestje. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 



naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Območja za oglaševanje so opredeljena na podlagi strokovnih 
podlag, ki so določile gostoto objektov za oglaševanje v prostoru 
MOL in konkretne dopustne lokacije, s katerimi ne bodo 
presežene vidna in druge obremenitve prostora. Na podlagi 
podatkov o stanju oglaševalskih objektov in fizične danosti v 
prostoru (Podatki objektov za oglaševanje v Mestni občini 
Ljubljana; Tehnično poročilo, LGB, geodetski inženiring in 
informacijske tehnologije, d.o.o., Ljubljana, februar 2014) so se 
lokacije za oglaševanje na karti 3.2 OPN MOL ID delno korigirale, 
nove lokacije za oglaševanje pa se ne dopuščajo. 

 

Vlagatelj pripombe D media d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

460-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na vris oziroma popravek oznake za 
oglaševanje. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le 
pripombe, ki so skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo 
sprememb, ki bi zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno 
presojo in usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu 
OPN MOL ID so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter 
odpravile tehnične napake v grafičnem delu.  
Območja za oglaševanje so opredeljena na podlagi strokovnih 
podlag, ki so določile gostoto objektov za oglaševanje v prostoru 
MOL in konkretne dopustne lokacije, s katerimi ne bodo 
presežene vidna in druge obremenitve prostora. Na podlagi 
podatkov o stanju oglaševalskih objektov in fizične danosti v 



prostoru (Podatki objektov za oglaševanje v Mestni občini 
Ljubljana; Tehnično poročilo, LGB, geodetski inženiring in 
informacijske tehnologije, d.o.o., Ljubljana, februar 2014) so se 
lokacije za oglaševanje na karti 3.2 OPN MOL ID delno korigirale, 
nove lokacije za oglaševanje pa se ne dopuščajo. 

 

Vlagatelj pripombe D media d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

464-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na umestitev nove lokacije za oglaševanje 
na zemljišču s parc. št. 99/29, k. o. Gradišče I. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le 
pripombe, ki so skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo 
sprememb, ki bi zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno 
presojo in usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu 
OPN MOL ID so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter 
odpravile tehnične napake v grafičnem delu.  
Območja za oglaševanje so opredeljena na podlagi strokovnih 
podlag, ki so določile gostoto objektov za oglaševanje v prostoru 
MOL in konkretne dopustne lokacije, s katerimi ne bodo 
presežene vidna in druge obremenitve prostora. Na podlagi 
podatkov o stanju oglaševalskih objektov in fizične danosti v 
prostoru (Podatki objektov za oglaševanje v Mestni občini 
Ljubljana; Tehnično poročilo, LGB, geodetski inženiring in 
informacijske tehnologije, d.o.o., Ljubljana, februar 2014) so se 
lokacije za oglaševanje na karti 3.2 OPN MOL ID delno korigirale, 
nove lokacije za oglaševanje pa se ne dopuščajo. 

 

Vlagatelj pripombe D media d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

468-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na ŠI-73 in ŠI-486. Vlagatelj pripombe 
predlaga vzdolžno lokacijo za oglaševanje na zemljiščih s parc. št. 
1009/4 in 1009/1, k. o. Spodnja Šiška, za postavitev treh jumbo 
panojev v dolžini 12 m. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 



dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le 
pripombe, ki so skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo 
sprememb, ki bi zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno 
presojo in usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu 
OPN MOL ID so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter 
odpravile tehnične napake v grafičnem delu.  
 
Območja za oglaševanje so opredeljena na podlagi strokovnih 
podlag, ki so določile gostoto objektov za oglaševanje v prostoru 
MOL in konkretne dopustne lokacije, s katerimi ne bodo 
presežene vidna in druge obremenitve prostora. Na podlagi 
podatkov o stanju oglaševalskih objektov in fizične danosti v 
prostoru (Podatki objektov za oglaševanje v Mestni občini 
Ljubljana; Tehnično poročilo, LGB, geodetski inženiring in 
informacijske tehnologije, d.o.o., Ljubljana, februar 2014) so se 
lokacije za oglaševanje na karti 3.2 OPN MOL ID delno korigirale, 
nove lokacije za oglaševanje pa se ne dopuščajo. 

 

Vlagatelj pripombe D media d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

477-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na vris točkovne lokacije za oglaševanje. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le 
pripombe, ki so skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo 
sprememb, ki bi zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno 
presojo in usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu 
OPN MOL ID so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter 
odpravile tehnične napake v grafičnem delu.  
Območja za oglaševanje so opredeljena na podlagi strokovnih 
podlag, ki so določile gostoto objektov za oglaševanje v prostoru 
MOL in konkretne dopustne lokacije, s katerimi ne bodo 
presežene vidna in druge obremenitve prostora. Na podlagi 
podatkov o stanju oglaševalskih objektov in fizične danosti v 



prostoru (Podatki objektov za oglaševanje v Mestni občini 
Ljubljana; Tehnično poročilo, LGB, geodetski inženiring in 
informacijske tehnologije, d.o.o., Ljubljana, februar 2014) so se 
lokacije za oglaševanje na karti 3.2 OPN MOL ID delno korigirale, 
nove lokacije za oglaševanje pa se ne dopuščajo. 

 

Vlagatelj pripombe D media d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

479-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na vris cone oglaševanja. Vlagatelj pripombe 
predlaga novo lokacijo za oglaševanje na zemljišču s parc. št. 
350/977, k. o. Karlovško predmestje. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Območja za oglaševanje so opredeljena na podlagi strokovnih 
podlag, ki so določile gostoto objektov za oglaševanje v prostoru 
MOL in konkretne dopustne lokacije, s katerimi ne bodo 
presežene vidna in druge obremenitve prostora. Na podlagi 
podatkov o stanju oglaševalskih objektov in fizične danosti v 
prostoru (Podatki objektov za oglaševanje v Mestni občini 
Ljubljana; Tehnično poročilo, LGB, geodetski inženiring in 
informacijske tehnologije, d.o.o., Ljubljana, februar 2014) so se 
lokacije za oglaševanje na karti 3.2 OPN MOL ID delno korigirale, 
nove lokacije za oglaševanje pa se ne dopuščajo. 

 

Vlagatelj pripombe D media d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

480-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na vris točkovne lokacije oglaševanja. 
Vlagatelj pripombe predlaga novo lokacijo za oglaševanje na 
zemljišču s parc. št. 350/388, k. o. Karlovško predmestje. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Območja za oglaševanje so opredeljena na podlagi strokovnih 
podlag, ki so določile gostoto objektov za oglaševanje v prostoru 
MOL in konkretne dopustne lokacije, s katerimi ne bodo 
presežene vidna in druge obremenitve prostora. Na podlagi 
podatkov o stanju oglaševalskih objektov in fizične danosti v 
prostoru (Podatki objektov za oglaševanje v Mestni občini 
Ljubljana; Tehnično poročilo, LGB, geodetski inženiring in 
informacijske tehnologije, d.o.o., Ljubljana, februar 2014) so se 
lokacije za oglaševanje na karti 3.2 OPN MOL ID delno korigirale, 
nove lokacije za oglaševanje pa se ne dopuščajo. 

 

Vlagatelj pripombe D plan d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

532-001 

Povzetek pripombe Pripomba je večplastna in se nanaša na:  
– ponovno preučitev prometne mreže na območju t. i. 
»Partnerstva Šmartinska« in ukinitev RL ceste na severni strani 
območje EUP JA-308 BD,  
– izvzem predvidenih cestnih povezav iz območja OPPN, 
– izvzem območij EUP JA-308 BD, JA-245 BD, JA-306 CU in JA-
307 CU iz območja OPPN 223 Šmartinka – BTC ter združitev 
območij EUP JA-307 in JA-307 v novo enoto. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Glede na nespremenjena prostorska dejstva je odgovor na prvi del 
pripombe enak že podanemu v razgrnjenem osnutku OPN MOL 
ID: 
Vsi urbanistični parametri in usmeritve ter regulacijski elementi za 
določitev prometnega omrežja na območju izražene pobude so bili 
izrisani na podlagi urbanistično-arhitekturne rešitve arhitekturnega 
biroja Hosoya-Schaeffer, ki je bila izbrana kot prvonagrajena 
rešitev urbanističnega natečaja. Na podlagi podanih rešitev so se 
oblikovale usmeritve za posamezna manjša območja, med katere 
sodi tudi EUP JA-308.  
 
Na predmetnem območju tako veljajo usmeritve za izdelavo 
OPPN 223 Šmartinska – BTC, ki je razvojno usmerjen (OPPN). Za 



obstoječe objekte veljajo do uveljavitve OPPN določila 95. člena 
odloka OPN MOL ID, ki v dobršni meri dopuščajo nemoten razvoj 
obstoječih dejavnosti in objektov. V tem okviru je pobuda 
upoštevana. Novogradnje in nove ureditve pa bodo morale 
upoštevati določilo o izdelavi OPPN do izkoristkov, kot jih določajo 
predpisani urbanistični faktorji. Izdelava OPPN vključuje tudi javno 
razgrnitev, v okviru katere so zainteresirani javnosti predstavljena 
vsa izhodišča in vse rešitve v zvezi s predlagano novo ureditvijo 
ter možnost podajanja pripomb in pritožb na neustreznost 
predstavljenih posegov.  
 
Del pripombe, ki se nanaša na ukinitev načina urejanja in 
združitev območij EUP JA-307 in JA-308, pa v vsebinskem smislu 
predstavlja novo pobudo za spremembo OPN MOL ID. Glede na 
vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in dopolnitev OPN MOL ID 
(Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega naznanila o javni razgrnitvi 
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o 
prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki je 
bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani Mestne občine 
Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti MOL ter v 
časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave pripomb z 
javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in predlogi, ki se 
nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe D plan d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

696-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP ŠI-528. Pripomba se nanaša na 
spremembo prostorskih izvedbenih pogojev, urbanističnih 
pogojev, določil glede gradbenih linij in meja ter pogojev glede 
prometne infrastrukture. Vlagatelj pripombe predlaga, da se 
spremenijo gradbene meje in korigira faktor odprtih bivalnih 
površin s 40 % na 30 %. Spremenijo naj se usmeritve za 
prometno infrastrukturo tako, da se dovoli parkiranje pred 
objektom, ne samo ob Rakuševi ulici. Višina objekta naj se 
spremeni v P+1+T, v severovzhodnem delu objekta pa naj se 
dovoli objekt z višino do P+21. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 



MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe S. Dalla Valle 

Zaporedna številka 
pripombe 

710-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo PPIP za potrebe delovanja 
ZOO v RŽ-225. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

1) Pripomba se smiselno upošteva v delu, ki predlaga jasnejši 
zapis pogojev za urejanje ograj. 
2, 4, 5) EUP RŽ-225 je predvsem zaradi zahtevnosti terena in 
erozijske nevarnosti namenjena samo postavitvi varovalne ograje 
ZOO in ograd za živali s spremljajočimi ureditvami. Zato se 
upošteva pripomba 5, ki omogoča postavitev ograje ograd s 
krmišči in zatočišči za živali, zunanje ograje živalskega vrta ter 
infrastrukture (GJI) za vzdrževanje ograd in oskrbo živali ter 
pripomba glede ograje (glej pripombo 3). Drugi posegi v tej enoti 
niso dopustni, zato se pripombi 2 in 4 v tem delu ne upoštevata. 
Upravne in gostinske stavbe se zagotavljajo v EUP RŽ-137.  
3) Pripomba se smiselno upošteva. Zaradi lažjega vzdrževanja se 
ukine pogoj po ozelenitvi ograje. Ograje so malo vidne, saj so v 
gozdnem prostoru in jih zakriva rastje. V pripombi je sicer napačno 
navedeno, da je zahtevana ozelenitev notranjega dela zunanje 
ograje. 

 

Vlagatelj pripombe E. T. De Saint-Maur 

Zaporedna številka 
pripombe 

1060-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na vključitev objekta v vsebine OPN MOL ID. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se nanaša na objekt, ki leži znotraj namenske rabe 
SSsv – splošne večstanovanjske površine tipa NV (visoka 
prostostoječa stavba v zelenju). Za obravnavano območje veljajo 
splošna določila odloka OPN MOL ID. 
Če je predmet pripombe legalizacija objekta, gre vsebinsko za 
novo pobudo za spremembo OPN MOL ID. Glede na vsebino 
Sklepa o pripravi Sprememb in dopolnitev OPN MOL ID (Uradni 
list RS, št. 79/13) in Javnega naznanila o javni razgrnitvi 
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o 
prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki je 
bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani Mestne občine 
Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti MOL ter v 
časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave pripomb z 
javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in predlogi, ki se 
nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe M. Debenec 

Zaporedna številka 
pripombe 

240-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izris gradbene linije (GL) (premik na 
vzhod) in izbris gradbene meje v nadstropjih (GMn) na vzhodni 
strani objekta. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pobuda (ID 439), ki je bila podana, je bila v večji meri upoštevana. 
V razgrnjenem gradivu Sprememb in dopolnitev OPN MOL ID so 
se zagotovili pogoji za legalizacijo objekta, ki je bil naveden v 
pobudi, ter omogočena manjša dozidava skladno s priloženo 
idejno zasnovo. Predlog za nadzidavo garažnega objekta ni 
sprejemljiv zaradi vplivov na sosednje objekte. 

 

Vlagatelj pripombe Z. Dečman 

Zaporedna številka 
pripombe 

555-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 24. člen. Vlagateljica pripombe navaja, da 
zaradi predpisanega odmika 4,00 m od namenske rabe K2 ne 
more urediti neskladnosti gradnje na zemljišču s parc. št. 860/2, k. 
o. Ježica. Predlaga, da se določila za odmike od namenske rabe 
K popravijo. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Za odmik od kmetijskih površin so primeri iz prakse pokazali, da je 
določilo preveč omejujoče in predstavlja oviro za uporabo objektov 
(obnova, legalizacija). Določilo 24. člena za odmik od namenskih 
rab K1, K2 in Go se je popravilo tako, da za odmik veljajo enaki 
pogoji kot za ostale stavbne tipe in namenske rabe (odmik 
najmanj 1,50 m od parcelne meje ob soglasju lastnika). 

 

Vlagatelj pripombe DEKLEVA GREGORIČ ARHITEKTI, PROJEKTIRANJE D.O.O. 

Zaporedna številka 
pripombe 

272-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša spremembo določil PPIP v EUP PL-130. 
Vlagatelj predlaga, da se v I. fazi dopusti odstraniti bencinski 
servis in na njegovem mestu postaviti začasni gostinski paviljon 
(12112 Gostilne, restavracije in točilnice) v velikosti največ 100 m2 
z možnostjo ureditve gostinskega vrta pred paviljonom. Predlaga 
tudi, da se v II. fazi dopusti postavitev paviljona v sklopu celovite 
prenove ploščadi. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Za območje Cukrarne in upravnega središča je bil izveden javni 
natečaj. Na podlagi natečaja je v izdelavi idejna zasnova za 
celotno območje, ki predvideva razdelitev območja na posamezne 
sklope, ki se lahko razvijajo po fazah. Sklop pred palačo Cukrarne 
je sestavni del Ambroževega trga in je predviden kot prazen 
prostor – predprostor pred palačo Cukrarne, pod terenom so 
predvideni parkirni prostori. Umestitev paviljona v ta prostor ni 
predvidena. Ambrožev trg je varovano območje dediščine, 
varovano z Odlokom o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v 
Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena. Natečajna 
naloga je izrecno zahtevala ureditev Ambroževega trga v skladu z 
zasnovo arh. Kobeta st., ki pa ni predvidevala nobenih paviljonov. 
Umestitev objektov v park je tako neskladna z usmeritvami 
ZVKDS za območje. 

 

Vlagatelj pripombe DEKLEVA GREGORIČ ARHITEKTI, PROJEKTIRANJE D.O.O. 

Zaporedna številka 
pripombe 

273-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša spremembo določil PPIP v EUP PL-130. 
Vlagatelj predlaga, da se v I. fazi dopusti odstraniti bencinski 
servis in na njegovem mestu postaviti začasni gostinski paviljon 
(12112 Gostilne, restavracije in točilnice) v velikosti največ 100 m2 
z možnostjo ureditve gostinskega vrta pred paviljonom. Predlaga 
tudi, da se v II. fazi dopusti postavitev paviljona v sklopu celovite 
prenove ploščadi. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Za območje Cukrarne in upravnega središča je bil izveden javni 
natečaj. Na podlagi natečaja je v izdelavi idejna zasnova za 
celotno območje, ki predvideva razdelitev območja na posamezne 
sklope, ki se lahko razvijajo po fazah. Sklop pred palačo Cukrarne 
je sestavni del Ambroževega trga in je predviden kot prazen 
prostor – predprostor pred palačo Cukrarne, pod terenom so 
predvideni parkirni prostori. Umestitev paviljona v ta prostor ni 
predvidena. Ambrožev trg je varovano območje dediščine, 



varovano z Odlokom o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v 
Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena. Natečajna 
naloga je izrecno zahtevala ureditev Ambroževega trga v skladu z 
zasnovo arh. Kobeta st., ki pa ni predvidevala nobenih paviljonov. 
Umestitev objektov v park je tako neskladna z usmeritvami 
ZVKDS za območje. 

 

Vlagatelj pripombe D. Dekleva Smrekar 

Zaporedna številka 
pripombe 

743-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo stopnje varstva pred hrupom 
v OPN MOL ID. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. 
Sprememba karte hrupa v spremembah in dopolnitvah OPN MOL 
ID je bila potrebna zaradi sprememb področne zakonodaje, novo 
izdelane Strateške karte hrupa za IPPC zavezance v MOL-u, 
novelacije karte hrupa cestnega prometa za MOL, strateške karte 
hrupa za pomembne železniške proge v RS in ločeno za MOL. V 
okviru sprememb in dopolnitev OPN MOL ID se je tako pripravil 
nov predlog stopenj varstva pred hrupom, ki upošteva tudi 
dejansko stanje na osnovi kartiranja hrupa cest, železnic in IPPC 
zavezancev v letih 2012–2014. Na podlagi ugotovitev okoljskega 
poročila se je v okviru predloga s. d. OPN MOL ID karta hrupa 
spremenila tako, da je odpravila pomanjkljivosti, ugotovljene v 
javno razgrnjenem okoljskem poročilu. Osnovo za pripravo karte 
hrupa so predstavljali zakonski okvir ter kriteriji, ki so bili 
postavljeni v okviru strokovne podlage Spremembe in dopolnitve 
področij varstva pred hrupom v OPN MOL ID (A-PROJEKT, 
2015), ki so bili dopolnjeni na podlagi priporočil iz okoljskega 
poročila ter upoštevanja pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega 
osnutka SD OPN MOL ID.  
Kjer stanje hrupne obremenjenosti to omogoča, je določena II. 
stopnja varstva pred hrupom, drugod je v območjih poselitve 
določena potencialna II. SVPH, kjer se dolgoročno zagotavljajo 
taki ukrepi, da bo možna določitev II. SVPH.  
Območju BE-64 se na podlagi opisanih izhodišč in kriterijev v delu 
ob prometnicah, ki so določene z namensko rabo »PC« ali so 
obremenjene z več kot 1 mio vozil letno, določi III. SVPH, drugod 
pa II. SVPH. 

 

Vlagatelj pripombe Demšar arhitekti 

Zaporedna številka 
pripombe 

259-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo določil vsebin OPN MOL ID 
tako, da bo v EUP BE-563 dopustna gradnja objektov etažnosti do 
P+4. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Usmeritve za višino objektov ob Funtkovi P+2+2T izhajajo iz višin 
vencev obstoječih objektov in se ne spreminjajo zaradi enotne 
podobe uličnega niza. 

 

Vlagatelj pripombe DEPAL d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

649-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopolnitev določil za EUP ŠI-394. 
Vlagatelj predlaga, da se dodatno dopustita gradnja kletnih etaž in 
manjši odmik od splošno predpisanega – dopusten odmik kleti in 
objekta nad terenom naj bo 3,00 m od meje gradbene parcele, v 
primeru soglasja lastnika sosednjega zemljišča pa naj bo 
dopustna gradnja brez odmika ob vzhodni meji. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Vsebina pripombe je delno že vključena v OPN MOL ID. Gradnja 
oziroma število kletnih etaž ni posebej določeno, ker je v skladu s 
pogoji odloka OPN MOL ID gradnja kleti dopustna pri vseh 
zahtevnih in manj zahtevnih objektih. 
Odlok OPN MOL ID določa, da mora biti odmik stavb tipa C (nad 
terenom) od meje sosednjih parcel najmanj 4,00 m, če so te 
stavbe visoke do 14,00 m, oziroma 5,00 m, če so višje od 14,00 
m. Dopuščeno je odstopanje – odmik je lahko tudi manjši, če s 
tem pisno soglašajo lastniki sosednjih parcel, vendar ne manj kot 
1,50 m od parcelne meje za stavbe, ki so nižje od 14,00 m, ter 
3,00 m od parcelne meje za stavbe, ki so višje od 14,00 m. Poleg 
tega velja, da morajo biti zahtevni in manj zahtevni objekti od 
regulacijske linije javne ceste in drugih javnih površin odmaknjeni 
(nad terenom in pod njim) najmanj 5,00 m oziroma 3,00 m od 
javne poti ali ceste nižje kategorije. Če so odmiki manjši, mora s 
tem soglašati organ Mestne uprave MOL, pristojen za promet. 
Odmik podzemnih etaž od meje sosednjih parcel mora biti najmanj 
3,00 m; odmik je lahko tudi manjši, če s tem pisno soglašajo 
lastniki sosednjih parcel. Splošno dopustni odmiki se ohranjajo 
tudi ob vzhodni meji EUP. 

 

Vlagatelj pripombe DEPAL d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

649-002 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopustitev gradnje oskrbovanih stanovanj 
v EUP ŠI-477 na zemljišču s parc. št. 323/88, k. o. Zgornja Šiška. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predlog za dopustitev gradnje objekta oskrbovanih stanovanj ni v 
skladu z urbanističnimi kriteriji. Gre za poseg na zelene površine v 
naselju, ki po zasnovi pripadajo k obstoječi soseski, kar je 
razvidno v prostoru in iz urbanističnih dokumentov, s katerimi je 
bilo območje načrtovano. 

 

Vlagatelj pripombe DEPAL d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

649-003 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopolnitev določil za EUP ŠI-392 na 
zemljiščih s parc. št. 323/84, 323/85 in 323/86, vse k. o. Zgornja 
Šiška. Vlagatelj pripombe predlaga, da se na območju spremeni 
namenska raba v območja centralnih dejavnosti za zdravstvo 
(CDz), ukinejo gradbene meje, dopusti višina objektov do P+1, FI 
do 0,6 ter predpiše odmik 3 m od parcelne meje. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Sprememba območja v namensko rabo CDz z vidika 
zmanjševanja površin za primarno izobraževanje v OPN MOL ID 
kot tudi zaradi potreb osnovne šole po širitvi obstoječe telovadnice 
ni sprejemljiva. Zaradi širših možnosti urejanja območja se delno 
korigira izris gradbenih meja. 

 

Vlagatelj pripombe M. Dežman 

Zaporedna številka 
pripombe 

1128-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izvedbo priključevanja načrtovanega 
naselja Vrtno mesto Kozarje na Naspersko pot in Cesto na Ključ 
ter na nestrinjanje s črtanjem zahtev po izvedbi vrtca, zelenih 
površin, pločnikov, kolesarskih stez ipd. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Prometna rešitev za celotno območje OPPN 302 Vrtno mesto 
Kozarje upošteva predvideno prometno mrežo z dovozi na Cesto 
na Ključ (preko mostu, v bližini Trinkove ulice), Nasperske poti in 
na Tržaško cesto (na jug), ki bo izboljšala obstoječe stanje. 
Natančnejše rešitve nove prometne mreže bodo rešene v okviru 
priprave OPPN. V OPN MOL ID je predvidena širitev Ceste na 
Ključ. Sama izvedba širitve ni predmet OPN MOL ID, temveč 
Direkcije RS za ceste. 
V OPPN se ohrani obveznost ureditve vrtca za potrebe 
novogradenj in obstoječega naselja. V namenski rabi SSse – 
splošne eno- in dvostanovanjske površine se sicer lahko vrtec 
skladno z določili za to namensko rabo umesti na območje, tudi če 
v OPPN ni izrecno zahtevan. 
V OPPN nikoli ni bila zapisana zahteva o ureditvi parka in 
sprehajalnih poti, zato ti dve zahtevi nista mogli biti izbrisani. 
Faktorja zelenih površin (FZ) in odprtih bivalnih površin (FBP) 
ostajata nespremenjena. 
Del pripombe se nanaša na izdelavo OPPN 302 Vrtno mesto 
Kozarje. Ta ni predmet sprememb in dopolnitev OPN MOL ID in je 
del samostojnega postopka. V okviru izdelave OPPN bodo tudi 
izdelane rešitve za primer, da bo ta obsegal le del območja. 

 

Vlagatelj pripombe M. Dežman 

Zaporedna številka 
pripombe 

363-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na nasprotovanje ukinitvi zahteve za 
umestitev vrtca v območje vrtnega mesta Kozarje. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V EUP VI-465 se ohrani obveznost ureditve vrtca za potrebe 
novogradenj in obstoječega naselja. V namenski rabi SSse – 
splošne eno- in dvostanovanjske površine se sicer lahko vrtec 



skladno z določili za to namensko rabo umesti na območje, tudi če 
v OPPN ni izrecno zahtevan. 

 

Vlagatelj pripombe M. Dežman 

Zaporedna številka 
pripombe 

364-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na urejanje profila Ceste na Ključ. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Prometna rešitev za celotno območje OPPN upošteva predvideno 
prometno mrežo z dovozi na Cesto na Ključ (preko mostu, v bližini 
Trinkove ulice), Nasperske poti in na Tržaško cesto (na jug), ki bo 
izboljšala obstoječe stanje. Natančnejše rešitve nove prometne 
mreže bodo rešene v okviru priprave OPPN. Ta bo tudi podal 
rešitve v primeru izdelave OPPN za del območja. 
V OPN MOL ID je predvidena širitev Ceste na Ključ. Sama 
izvedba širitve ni predmet OPN MOL ID, temveč Direkcije RS za 
ceste. 

 

Vlagatelj pripombe M. Dežman 

Zaporedna številka 
pripombe 

859-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izvedbo priključevanja načrtovanega 
naselja Vrtno mesto Kozarje na Naspersko pot in Cesto na Ključ 
ter na nestrinjanje s črtanjem zahtev po izvedbi vrtca, zelenih 
površin, pločnikov, kolesarskih stez ipd. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Prometna rešitev za celotno območje OPPN 302 Vrtno mesto 
Kozarje upošteva predvideno prometno mrežo z dovozi na Cesto 
na Ključ (preko mostu, v bližini Trinkove ulice), Nasperske poti in 
na Tržaško cesto (na jug), ki bo izboljšala obstoječe stanje. 
Natančnejše rešitve nove prometne mreže bodo rešene v okviru 
priprave OPPN. V OPN MOL ID je predvidena širitev Ceste na 
Ključ. Sama izvedba širitve ni predmet OPN MOL ID, temveč 
Direkcije RS za ceste. 
V OPPN se ohrani obveznost ureditve vrtca za potrebe 
novogradenj in obstoječega naselja. V namenski rabi SSse – 
splošne eno- in dvostanovanjske površine se sicer lahko vrtec 
skladno z določili za to namensko rabo umesti na območje, tudi če 
v OPPN ni izrecno zahtevan. 
V OPPN nikoli ni bila zapisana zahteva o ureditvi parka in 
sprehajalnih poti, zato ti dve zahtevi nista mogli biti izbrisani. 
Faktorja zelenih površin (FZ) in odprtih bivalnih površin (FBP) 
ostajata nespremenjena. 
Del pripombe se nanaša na izdelavo OPPN 302 Vrtno mesto 
Kozarje. Ta ni predmet sprememb in dopolnitev OPN MOL ID in je 
del samostojnega postopka. V okviru izdelave OPPN bodo tudi 
izdelane rešitve za primer, da bo ta obsegal le del območja. 

 

Vlagatelj pripombe M. Dežman 

Zaporedna številka 
pripombe 

860-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izvedbo priključevanja načrtovanega 
naselja Vrtno mesto Kozarje na Naspersko pot in Cesto na Ključ 
ter na nestrinjanje s črtanjem zahtev po izvedbi vrtca, zelenih 
površin, pločnikov, kolesarskih stez ipd. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Prometna rešitev za celotno območje OPPN 302 Vrtno mesto 
Kozarje upošteva predvideno prometno mrežo z dovozi na Cesto 
na Ključ (preko mostu, v bližini Trinkove ulice), Nasperske poti in 
na Tržaško cesto (na jug), ki bo izboljšala obstoječe stanje. 
Natančnejše rešitve nove prometne mreže bodo rešene v okviru 
priprave OPPN. V OPN MOL ID je predvidena širitev Ceste na 
Ključ. Sama izvedba širitve ni predmet OPN MOL ID, temveč 
Direkcije RS za ceste. 
V OPPN se ohrani obveznost ureditve vrtca za potrebe 
novogradenj in obstoječega naselja. V namenski rabi SSse – 
splošne eno- in dvostanovanjske površine se sicer lahko vrtec 
skladno z določili za to namensko rabo umesti na območje, tudi če 
v OPPN ni izrecno zahtevan. 
V OPPN nikoli ni bila zapisana zahteva o ureditvi parka in 
sprehajalnih poti, zato ti dve zahtevi nista mogli biti izbrisani. 
Faktorja zelenih površin (FZ) in odprtih bivalnih površin (FBP) 
ostajata nespremenjena. 
Del pripombe se nanaša na izdelavo OPPN 302 Vrtno mesto 
Kozarje. Ta ni predmet sprememb in dopolnitev OPN MOL ID in je 
del samostojnega postopka. V okviru izdelave OPPN bodo tudi 
izdelane rešitve za primer, da bo ta obsegal le del območja. 

 

Vlagatelj pripombe M. Dežman 

Zaporedna številka 
pripombe 

861-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izvedbo priključevanja načrtovanega 
naselja Vrtno mesto Kozarje na Naspersko pot in Cesto na Ključ 
ter na nestrinjanje s črtanjem zahtev po izvedbi vrtca, zelenih 
površin, pločnikov, kolesarskih stez ipd. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Prometna rešitev za celotno območje OPPN 302 Vrtno mesto 
Kozarje upošteva predvideno prometno mrežo z dovozi na Cesto 
na Ključ (preko mostu, v bližini Trinkove ulice), Nasperske poti in 
na Tržaško cesto (na jug), ki bo izboljšala obstoječe stanje. 
Natančnejše rešitve nove prometne mreže bodo rešene v okviru 
priprave OPPN. V OPN MOL ID je predvidena širitev Ceste na 
Ključ. Sama izvedba širitve ni predmet OPN MOL ID, temveč 
Direkcije RS za ceste. 
V OPPN se ohrani obveznost ureditve vrtca za potrebe 
novogradenj in obstoječega naselja. V namenski rabi SSse – 
splošne eno- in dvostanovanjske površine se sicer lahko vrtec 
skladno z določili za to namensko rabo umesti na območje, tudi če 
v OPPN ni izrecno zahtevan. 
V OPPN nikoli ni bila zapisana zahteva o ureditvi parka in 
sprehajalnih poti, zato ti dve zahtevi nista mogli biti izbrisani. 
Faktorja zelenih površin (FZ) in odprtih bivalnih površin (FBP) 
ostajata nespremenjena. 



Del pripombe se nanaša na izdelavo OPPN 302 Vrtno mesto 
Kozarje. Ta ni predmet sprememb in dopolnitev OPN MOL ID in je 
del samostojnega postopka. V okviru izdelave OPPN bodo tudi 
izdelane rešitve za primer, da bo ta obsegal le del območja. 

 

Vlagatelj pripombe M. Dežman 

Zaporedna številka 
pripombe 

862-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izvedbo priključevanja načrtovanega 
naselja Vrtno mesto Kozarje na Naspersko pot in Cesto na Ključ 
ter na nestrinjanje s črtanjem zahtev po izvedbi vrtca, zelenih 
površin, pločnikov, kolesarskih stez ipd. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Prometna rešitev za celotno območje OPPN 302 Vrtno mesto 
Kozarje upošteva predvideno prometno mrežo z dovozi na Cesto 
na Ključ (preko mostu, v bližini Trinkove ulice), Nasperske poti in 
na Tržaško cesto (na jug), ki bo izboljšala obstoječe stanje. 
Natančnejše rešitve nove prometne mreže bodo rešene v okviru 
priprave OPPN. V OPN MOL ID je predvidena širitev Ceste na 
Ključ. Sama izvedba širitve ni predmet OPN MOL ID, temveč 
Direkcije RS za ceste. 
V OPPN se ohrani obveznost ureditve vrtca za potrebe 
novogradenj in obstoječega naselja. V namenski rabi SSse – 
splošne eno- in dvostanovanjske površine se sicer lahko vrtec 
skladno z določili za to namensko rabo umesti na območje, tudi če 
v OPPN ni izrecno zahtevan. 
V OPPN nikoli ni bila zapisana zahteva o ureditvi parka in 
sprehajalnih poti, zato ti dve zahtevi nista mogli biti izbrisani. 
Faktorja zelenih površin (FZ) in odprtih bivalnih površin (FBP) 
ostajata nespremenjena. 
Del pripombe se nanaša na izdelavo OPPN 302 Vrtno mesto 
Kozarje. Ta ni predmet sprememb in dopolnitev OPN MOL ID in je 
del samostojnega postopka. V okviru izdelave OPPN bodo tudi 
izdelane rešitve za primer, da bo ta obsegal le del območja. 

 

Vlagatelj pripombe M. Dežman 

Zaporedna številka 
pripombe 

863-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izvedbo priključevanja načrtovanega 
naselja Vrtno mesto Kozarje na Naspersko pot in Cesto na Ključ 
ter na nestrinjanje s črtanjem zahtev po izvedbi vrtca, zelenih 
površin, pločnikov, kolesarskih stez ipd. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Prometna rešitev za celotno območje OPPN 302 Vrtno mesto 
Kozarje upošteva predvideno prometno mrežo z dovozi na Cesto 
na Ključ (preko mostu, v bližini Trinkove ulice), Nasperske poti in 
na Tržaško cesto (na jug), ki bo izboljšala obstoječe stanje. 
Natančnejše rešitve nove prometne mreže bodo rešene v okviru 
priprave OPPN. V OPN MOL ID je predvidena širitev Ceste na 
Ključ. Sama izvedba širitve ni predmet OPN MOL ID, temveč 
Direkcije RS za ceste. 



V OPPN se ohrani obveznost ureditve vrtca za potrebe 
novogradenj in obstoječega naselja. V namenski rabi SSse – 
splošne eno- in dvostanovanjske površine se sicer lahko vrtec 
skladno z določili za to namensko rabo umesti na območje, tudi če 
v OPPN ni izrecno zahtevan. 
V OPPN nikoli ni bila zapisana zahteva o ureditvi parka in 
sprehajalnih poti, zato ti dve zahtevi nista mogli biti izbrisani. 
Faktorja zelenih površin (FZ) in odprtih bivalnih površin (FBP) 
ostajata nespremenjena. 
Del pripombe se nanaša na izdelavo OPPN 302 Vrtno mesto 
Kozarje. Ta ni predmet sprememb in dopolnitev OPN MOL ID in je 
del samostojnega postopka. V okviru izdelave OPPN bodo tudi 
izdelane rešitve za primer, da bo ta obsegal le del območja. 

 

Vlagatelj pripombe M. Dežman 

Zaporedna številka 
pripombe 

864-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izvedbo priključevanja načrtovanega 
naselja Vrtno mesto Kozarje na Naspersko pot in Cesto na Ključ 
ter na nestrinjanje s črtanjem zahtev po izvedbi vrtca, zelenih 
površin, pločnikov, kolesarskih stez ipd. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Prometna rešitev za celotno območje OPPN 302 Vrtno mesto 
Kozarje upošteva predvideno prometno mrežo z dovozi na Cesto 
na Ključ (preko mostu, v bližini Trinkove ulice), Nasperske poti in 
na Tržaško cesto (na jug), ki bo izboljšala obstoječe stanje. 
Natančnejše rešitve nove prometne mreže bodo rešene v okviru 
priprave OPPN. V OPN MOL ID je predvidena širitev Ceste na 
Ključ. Sama izvedba širitve ni predmet OPN MOL ID, temveč 
Direkcije RS za ceste. 
V OPPN se ohrani obveznost ureditve vrtca za potrebe 
novogradenj in obstoječega naselja. V namenski rabi SSse – 
splošne eno- in dvostanovanjske površine se sicer lahko vrtec 
skladno z določili za to namensko rabo umesti na območje, tudi če 
v OPPN ni izrecno zahtevan. 
V OPPN nikoli ni bila zapisana zahteva o ureditvi parka in 
sprehajalnih poti, zato ti dve zahtevi nista mogli biti izbrisani. 
Faktorja zelenih površin (FZ) in odprtih bivalnih površin (FBP) 
ostajata nespremenjena. 
Del pripombe se nanaša na izdelavo OPPN 302 Vrtno mesto 
Kozarje. Ta ni predmet sprememb in dopolnitev OPN MOL ID in je 
del samostojnega postopka. V okviru izdelave OPPN bodo tudi 
izdelane rešitve za primer, da bo ta obsegal le del območja. 

 

Vlagatelj pripombe Diplomirani psiholog 

Zaporedna številka 
pripombe 

855-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe v EUP MS-
188. Vlagatelj predlaga, da se spremeni namenska raba, in sicer 
iz ZPp (parki) v CU (osrednje območje centralnih dejavnosti). 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID –  
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe B. Dobrič 

Zaporedna številka 
pripombe 

635-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo določil za zemljišča s parc. 
št. 383/7, 383/13 in 383/130, vse k. o. Karlovško predmestje, v 
OPPN 86 (EUP RN-571), in sicer tako, da bosta dopustni 
novogradnja in sprememba namembnosti v CU že pred izdelavo 
OPPN. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba za dopustitev novogradenj v okviru namenske rabe CU 
pred uveljavitvijo OPPN je izjemoma sprejemljiva, ker: gre za 
poseg, ki je v skladu z bodočo namembnostjo območja; gre za že 
pozidana in komunalno opremljena zemljišča in se s tem omogoči 
čim prejšnja sanacija degradiranega območja. Podrobna merila za 
OPPN se dopolnijo tako, da se na zemljiščih iz pripombe dopusti 
gradnja, ki je skladna z usmeritvami za OPPN, že do uveljavitve 
OPPN. 

 

Vlagatelj pripombe M. Dolenc 

Zaporedna številka 
pripombe 

1226-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na določitev urbanističnih pogojev za 
zemljišče s parc. št. 266/1, k. o. Poljansko predmestje. Vlagatelj 
predlaga, da se spremeni faktor FI, in sicer, da je FI podan z 
omejitvami FZ in višine, da se poveča FZ na 30 %, da se 
spremeni dopustna višina, da se dopusti gradnja podzemnih garaž 
in da se dopusti nadomestna gradnja. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Območje je del enotne stavbe strukture ob Poljanski cesti. Po 
določilih OPN MOL ID je pri nadomestni gradnji, dozidavi ali 
nadzidavi obstoječega objekta njegov FZ dopustno povečati do 20 
% ne glede na predpisani FZP oziroma FBP, višina novega, 
rekonstruiranega ali nadzidanega objekta v uličnem nizu se lahko 
poveča le do višine venca sosednje višje stavbe. Predlagano 
povečanje FI je sprejemljivo, saj gre za zgoščevanje mestnega 
tkiva. Korigira se del določil, ki se nanaša na predpisani faktor FI v 
EUP, tako da bo FI posredno določen z drugimi faktorji 
izkoriščenosti (FZ in višino). Na celotnem območju OPN MOL ID 
je skladno z 12. členom odloka dopustna gradnja podzemnih etaž 
s tem odlokom dopustnih zahtevnih in manj zahtevnih objektov, 
kjer in v kolikšnem obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, 
hidrološke razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in 
stabilnost sosednjih objektov. V 13. členu odloka OPN MOL ID 
(16. odstavek) je že navedeno, da so v širšem mestnem središču 
dopustni rekonstrukcija objekta, odstranitev objekta, na mestu 
poprej odstranjenega objekta postavitev novega objekta, prizidava 
in nadzidava objekta in vzdrževalna dela. 

 

Vlagatelj pripombe J. Dolinar 

Zaporedna številka 
pripombe 

1041-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na zemljišče s parc. št. 2707/6, k. o. 
Dobrova, in pobudo ID 899, ki je bila zavrnjena, ter na izris 
regulacijske linije ceste v EUP VI-507. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Predlagani poseg ni v skladu s Strokovnimi podlagami urejanja 
javnega prometa v regiji Ljubljanski urbani regiji (LUR) in ni v 
skladu s projektom RRA LUR, Mreža P+R zbirnih središč v LUR, s 
katerimi je na predlaganem območju načrtovano središče P+R. Na 
območju je poleg gradnje parkirišča predvidena dopolnitev s 
trgovskimi in servisnimi dejavnostmi. Regulacijska linija je 
načrtovana na optimalni lokaciji za napajanje celotnega območja s 
Tržaške ceste in avtoceste.  
 
Izvedba komasacije, zamenjave, nakupa oziroma prodaje zemljišč 
je izvedljiva kadarkoli in ni predmet postopka sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe K. Dolinar 

Zaporedna številka 
pripombe 

906-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč iz 
K1 – najboljša kmetijska zemljišča v SK – površine podeželskega 
naselja ali CDd – območja centralnih dejavnosti brez stanovanj. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva v delu, da se z upoštevanjem dejanskega 
stanja na terenu razširi stavbno zemljišče tako, da se zajame še 
veliko gospodarsko poslopje na vzhodnem delu območja. Širitev 
stavbnih zemljišč na površine, ki jih predlaga pobudnik, trenutno ni 
mogoča. 

 

Vlagatelj pripombe S. Dovč 

Zaporedna številka 
pripombe 

441-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 2240/13, 2237/6, 2237/5, 2237/8, 2237/9, 2237/10 in 
2240/17, vse k. o. Stožice, iz najboljših kmetijskih zemljišč (K1) v 
zazidljiva zemljišča za enodružinsko stanovanjsko gradnjo (SSse). 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe S. Dovč 

Zaporedna številka 
pripombe 

623-001 

Povzetek pripombe Pripomba je predlog za določitev ceste skladno s potekom meje 
zemljišča s parc. št. 2240/18, k. o. Stožice. V pripombi je 
navedeno, da je bila za določitev poteka poti izvedena parcelacija 
zemljišča s parc. št. 2240/18, k. o. Stožice. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V grafičnem delu OPN MOL ID je z regulacijskimi elementi 
določena obstoječa javna pot za vsa vozila. Na podlagi pripombe 



se izris regulacijskih linij in osi uskladi s potekom mej zemljišča s 
parc. št. 2240/18, k. o. Stožice. 

 

Vlagatelj pripombe S. Dovč 

Zaporedna številka 
pripombe 

628-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe iz kmetijskih 
zemljišč v zazidljive površine. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
 
Posamezni posegi na kmetijska zemljišča so bili obravnavani v 
elaboratu posegov na kmetijska zemljišča in v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje. Novih pobud za spremembo namenske 
rabe kmetijskih zemljišč v tej fazi postopka ni več mogoče 
obravnavati. 

 

Vlagatelj pripombe S. in F. Dovč 

Zaporedna številka 
pripombe 

625-001 

Povzetek pripombe Pripomba je predlog za določitev ceste skladno s potekom meje 
zemljišča s parc. št. 2240/18, k. o. Stožice. V pripombi je 
navedeno, da je bila za določitev poteka poti izvedena parcelacija 
zemljišča s parc. št. 2240/18, k. o. Stožice. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V grafičnem delu OPN MOL ID je z regulacijskimi elementi 
določena obstoječa javna pot za vsa vozila. Na podlagi pripombe 



se izris regulacijskih linij in osi uskladi s potekom mej zemljišča s 
parc. št. 2240/18, k. o. Stožice. 

 

Vlagatelj pripombe V. Dragan 

Zaporedna številka 
pripombe 

511-001 

Povzetek pripombe Nestrinjanje z lokacijo črpališča za komunalno odpadno vodo v 
Črni vasi. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Na predmetni lokaciji je načrtovano črpališče za komunalno 
odpadno vodo iz Črne vasi. Ta objekt je že načrtovan v veljavnem 
OPN MOL ID od leta 2010 naprej, zato je bila tudi projektna 
dokumentacija v letu 2014 izvedena na stanje, kot je predvideno s 
tem OPN MOL ID. V SD OPN MOL ID je bila načrtovanemu 
črpališču v letu 2015 določena namenska raba O za okoljsko 
infrastrukturo, ki obsega večjo površino (okoli 20 x 25 m) z 
namenom zagotoviti dodatni prostor za izvedbo omilitvenih 
ukrepov. Objekt je dimenzijsko pritličen objekt s tlorisnimi 
dimenzijami do 10 x 10 m, višina pa ne presega 4 m. Črpališče s 
primerno zasaditvijo (ohranitev obstoječe vegetacije na parceli in 
dodatna zazelenitev) ne bo vplivalo na sosednja zemljišča, saj bo 
objekt zaprt, zvočno izoliran ter zrako- in vodotesen. V PPIP za 
predmetno območje se dodajo določila v zvezi z lociranjem 
objekta črpališča na največjo možno oddaljenost od obstoječih 
zazidljivih zemljišč ter zahteva po aktivni zasaditvi objekta tako, da 
bo objekt v celoti zakrit pred pogledi s ceste in sosednjih zemljišč. 

 

Vlagatelj pripombe D. Draksler 

Zaporedna številka 
pripombe 

180-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na PPIP v EUP DR 154. Vlagateljica 
pripombe navaja, da sprememba določil PPIP hišam na Malnarjevi 
1, 2 in 3 ne dopušča, da bi legalno uredile mansarde s kolenčnim 
zidom do velikosti obstoječih okoliških objektov. Predlaga, da se 
določila ustrezno popravijo, tako da bodo pogoji enaki za vse, in 
sicer, da se dopustita hiša na Malnarjevi 1, 2 in gradnja mansarde 
s kolenčnim zidom glede na okoliške atrijske hiše, že obstoječim 
pa se omogoči možnost legalizacije. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Sprememba določil PPIP za DR-154 ohranja veljavna določila 
OPN MOL ID, ki določajo: »Dopusten je dvig naklona strehe na 
25–30 stopinj oziroma tako, da se izenači s streho sosednjih 
objektov. Kapna lega mora ostati na plošči.«  
V PPIP so bili dodani dodatni pogoji za urejanje stabilnih območij 
organizirane gradnje (tip NB), ki določajo podrobnejše pogoje za 
oblikovanje, nezahtevne in enostavne objekte itd. S spremembo 
določil so bili prej dopustni posegi deloma omejeni, zato se 
določila popravijo. 

 

Vlagatelj pripombe M. Drame 



Zaporedna številka 
pripombe 

226-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo določil za območja ob 
Ljubljanici. Vlagatelj predlaga podaljšanje parkovne ureditve in 
ozelenitve ob Ljubljanici vse do območja Čevljarskega mostu in 
objekta Zlata ladjica. Za objekt Zlata ladjica predlaga ozelenitev 
južne fasade objekta, za postavitev podkonstrukcije zelene fasade 
naj se nameni pas 3 m ob južni fasadi. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Obravnavano območje je namenjeno drugim prometnim 
površinam (POd). V takšnih območjih so dopustne garaže pod 
terenom ter objekti in ureditve trgov, ploščadi, peš površin. V 
ureditve trgov je dopustno vkomponirati tudi zelene ureditve. 
Pripomba se upošteva tako, da je na južni strani objekta 
Čevljarska 1 dopustna prizidava balkonov v širini do 1,80 m. 

 

Vlagatelj pripombe A. Dremelj 

Zaporedna številka 
pripombe 

639-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 1085, k. o. Lipoglav, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Posamezni posegi na kmetijska zemljišča so bili obravnavani v 
elaboratu posegov na kmetijska zemljišča in v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje. Novih pobud za spremembo namenske 
rabe kmetijskih zemljišč v tej fazi postopka ni več mogoče 
obravnavati. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 



Vlagatelj pripombe L. Drinić 

Zaporedna številka 
pripombe 

138-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na razjasnitev oznake RP, ugotovitev glede 
kanalizacijskega voda in željo za razširitev ceste v Spodnjih 
Gameljnah. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Na grafičnih prilogah ni oznak RP, zato ni jasno, na katero oznako 
se pripomba nanaša. Obnova obstoječih kanalov je po določilih 
OPN MOL ID dopustna brez omejitev, načrtovani kanal v cesti s 
parc. št. 1502/2, k. o. 1749 Spodnje Gameljne, pa predstavlja 
načrtovano priključitev ČN Gameljne na kanalizacijsko omrežje ob 
avtocesti A2 južno od AC-priključka Ljubljana Šmartno. 
Načrtovana širina ceste je prikazana z regulacijsko linijo ceste in 
razvidna v karti 3.1. Ureditev ceste (geodetska odmera, 
rekonstrukcija itd.) bo izvedena v naslednjih fazah in ni predmet 
OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe L. Drinić 

Zaporedna številka 
pripombe 

165-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na lastništvo zemljišča s parc. št. 1501/2, k. 
o. Gameljne, ki predstavlja edini dostop do zemljišča s parc. št. 
828/7, k. o. Gameljne, in na pojasnilo glede oznake RP na 
razgrnitvenem gradivu. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Zemljišče s parc. št. 1501/2, k. o. Gameljne, v OPN MOL ID ni 
opredeljeno kot javna površina niti ni označeno z regulacijsko linijo 
(RL), ki opredeljuje črto, ki obstoječe in predvidene javne površine 
ločuje od površin v zasebni lasti. Lastništvo oziroma odkup 
zemljišča sam po sebi ni predmet vsebin OPN MOL ID.  
Oznaka RP se nanaša na redakcijski popravek zaradi večje 
jasnosti določila oziroma urbanističnih pogojev za EUP ŠG-337, ki 
so se iz »Tip NB ni dopusten.« spremenili v »Gradnja objektov tipa 
NB ni dopustna.«. 

 

Vlagatelj pripombe L. Drinić 

Zaporedna številka 
pripombe 

178-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na kanalizacijski vod v Spodnjih Gameljnah. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba podaja mnenje. 

 

Vlagatelj pripombe M. Drobež Tomšič 

Zaporedna številka 
pripombe 

28-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izločitev vzhodnega dela OPPN 
(zemljišča s parc. št. 494/2, 494/3, 493/1, 492/6, 491/5 in 492/1, 
vse k. o. Tacen) iz načina urejanja z OPPN v način urejanja z 
OPN MOL ID. 



Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva tako, da se za zemljišča s parc. št. 494/2, 
494/3, 493/1 in 492/6, vse k. o. Tacen, ter za dela zemljišč s parc. 
št. 494/1 in 492/1, obe k. o. Tacen, ukine način urejanja z OPPN 
in se priključijo k EUP ŠG-457. 

 

Vlagatelj pripombe G. Drofenik 

Zaporedna številka 
pripombe 

281-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na legalizacijo objekta na zemljišču s parc. 
št. 1809/2, k. o. Tomišelj. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Glede na nespremenjena prostorska izhodišča ponavljamo 
stališče, da se predlog za legalizacijo obravnava kot pripomba za 
spremembo namenske rabe – za možnost legalizacije objekta bi 
bilo treba opredeliti stavbno zemljišče, kar pa je v neskladju s 
strateškimi izhodišči in z urbanističnimi kriteriji usmerjanja 
poselitve v zgoščanje, zapolnjevanja vrzeli in zaokroževanje 
poselitve obstoječih naselij in mestnih območij.  
 
Razpršena gradnja je negativni pojav v prostoru, ki ga je treba v 
največji možni meri sanirati in omejiti, saj so zanj značilne 
neracionalna izraba prostora, nezadostna komunalna 
opremljenost ipd. Navedenim načelom sledijo tudi ZPNačrt in na 
njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove razpršene gradnje ne 
dopuščajo več, za obstoječo pa predpisujejo samo sanacijo, če je 
ta mogoča. Območje, obravnavano v pripombi, je opredeljeno kot 
stavbišče objektov razpršene gradnje na nestavbnih zemljiščih. 
Dopustne posege in ureditve na legalno zgrajenih objektih določa 
člen odloka OPN MOL ID, ki obravnava stavbišča objektov 
razpršene gradnje na nestavbnih zemljiščih. 
 
Poleg tega je poseg tudi v neskladju z varstvenimi režimi. Poseg 
predstavlja širitev obstoječega območja razpršene gradnje na 
območje Krajinskega parka Ljubljansko barje (III. varstveno 
območje), Nature 2000, ekološko pomembno območje, na 
območje varstva kulturne dediščine, na poplavno ogroženo 
območje (območje srednje in velike nevarnosti). 

 

Vlagatelj pripombe F. Drufovka 

Zaporedna številka 
pripombe 

568-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo poteka dovozne poti, 
definirane z RL. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Severno mejo območja EUP GO-217 določa zeleni pas, ki 
zagotavlja odmik od obalnega pasu reke Ljubljanice, ki je 
opredeljena kot naravna vrednota in potencialno posebno 
ohranitveno območje Natura 2000. Kot takšna se meja zelenega 
pasu ne more spreminjati. Za reševanje problematike razpršene 
gradnje v območjih OPPN so bile v letu 2013 izdelane strokovne 
podlage »Preveritev in predlog sprememb pogojev za obstoječo 



poselitev v območjih OPPN«, ki so obravnavano območje 
priključile k EUP GO-217 in predvidele dostop tako, da se v čim 
manjši možni meri posega v predvidene zelene površine. 
Umestitev dovozne ceste med zemljišči s parc. št. 881/1 in 881/4, 
obe k. o. Bizovik, ni mogoča. 

 

Vlagatelj pripombe M. Drufovka 

Zaporedna številka 
pripombe 

534-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo poteka dovozne poti. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Severno mejo območja EUP GO-217 določa zeleni pas, ki 
zagotavlja odmik od obalnega pasu reke Ljubljanice, ki je 
opredeljena kot naravna vrednota in potencialno posebno 
ohranitveno območje Natura 2000. Kot takšna se meja zelenega 
pasu ne more spreminjati. Za reševanje problematike razpršene 
gradnje v območjih OPPN so bile v letu 2013 izdelane strokovne 
podlage »Preveritev in predlog sprememb pogojev za obstoječo 
poselitev v območjih OPPN«, ki so obravnavano območje 
priključile k EUP GO-217 in predvidele dostop tako, da v čim 
manjši možni meri posega v predvidene zelene površine. 
Umestitev dovozne ceste med zemljišči s parc. št. 881/1 in 881/4, 
obe k. o. Bizovik, ni mogoča. 

 

Vlagatelj pripombe Društvo arhitektov Ljubljana 

Zaporedna številka 
pripombe 

1034-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na definicijo dvojčka (3. člen, 1. odstavek, 
13. točka). Vlagatelj pripombe navaja, da se po definiciji dvojčka 
na zemljiški parceli, veliki 500 m2, lahko gradi štiristanovanjski 
objekt. Opozarja, da investitorji določilo v zadnjih letih izdatno 
izrabljajo za pretirano gosto pozidavo. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Dvojček predstavlja tip NA, v katerem se lahko uredita eno ali dve 
stanovanji. Zaradi obstoječega stavbnega fonda, kjer je na ta 
način rešenih veliko objektov, se določilo o dveh stanovanjih 
ohranja.  
Podrobnejše kriterije pa bo mogoče določiti na podlagi novih 
strokovnih podlag in natančnejših analitičnih gradiv za dopolnitev 
področja tipologije v OPN MOL ID, ko bodo le-ti izdelani in bodo 
izboljšali nekatere opredelitve pojmov, na novo opredelili dopustne 
posege ter ustrezneje opredelili območja. 

 

Vlagatelj pripombe Društvo arhitektov Ljubljana 

Zaporedna številka 
pripombe 

1036-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 38. člen, 1. odstavek, preglednica 11. 
Vlagatelj pripombe predlaga, da se sprememba zahtevanih 
parkirnih mest za 12112 Gostilne, restavracije, točilnice, bari iz 1 
PM/4 sedeže v 1 PM/10 sedežev omeji tako, da velja le v parkirnih 
conah 1 in 2. 



Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Parkirni normativi so bili v SD OPN MOL ID usklajeni s 
Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za 
opravljanje gostinske dejavnosti. 
Poleg tega MOL skladno s prometno politiko in trajnostnim 
razvojem prometa ne želi pogojevati (pre)velikega števila parkirnih 
mest. Z odlokom določeni minimalni parkirni normativ ne določa 
največjega števila parkirnih mest, zato je individualne potrebe po 
večjem številu PM še vedno mogoče zagotavljati skladno s 
potrebami gostinskih objektov.  
Parkiranje izven za to urejenih površin ni predmet OPN MOL ID in 
se ureja z ustreznimi zakonskimi akti (Zakon o prekrških, Zakon o 
občinskem redarstvu, Odlok o urejanju prometa v MOL …). 

 

Vlagatelj pripombe Društvo arhitektov Ljubljana 

Zaporedna številka 
pripombe 

682-001 

Povzetek pripombe Dvojček predstavlja tip NA, v katerem se lahko uredita eno ali dve 
stanovanji. Dvojček predstavlja tip NA, kjer je delitev na dve 
stanovanji izvedena horizontalno in tako, da ima vsaka enota svoj 
vhod. Ker je po velikosti parcele enaka tipu NA, v katerem se 
lahko uredita le dve stanovanji, se število stanovanj v posamezni 
enoti dvojčka omeji na eno stanovanje. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Dvojček predstavlja tip NA ,v katerem se lahko uredita eno ali dve 
stanovanji. Zaradi obstoječega stavbnega fonda, kjer je na ta 
način rešenih veliko objektov, se določilo o dveh stanovanjih 
ohranja.  
Podrobnejše kriterije pa bo mogoče določiti na podlagi novih 
strokovnih podlag in natančnejših analitičnih gradiv za dopolnitev 
področja tipologije v OPN MOL ID, ko bodo le-ti izdelani in bodo 
izboljšali nekatere opredelitve pojmov, na novo opredelili dopustne 
posege in ustrezneje opredelili območja. 

 

Vlagatelj pripombe Društvo arhteiktov Ljubljana 

Zaporedna številka 
pripombe 

684-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 38. člen, 1. odstavek, preglednica 11. 
Vlagatelj pripombe predlaga, da se sprememba zahtevanih 
parkirnih mest za 12112 Gostilne, restavracije, točilnice, bari iz 1 
PM/4 sedeže v 1 PM/10 sedežev omeji tako, da velja le v parkirnih 
conah 1 in 2. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Parkirni normativi so bili v SD OPN MOL ID usklajeni s pravilnikom 
o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje 
gostinske dejavnosti. 
Poleg tega MOL skladno s prometno politiko in trajnostnim 
razvojem prometa ne želi pogojevati (pre)velikega števila parkirnih 
mest. Z odlokom določeni minimalni parkirni normativ ne določa 
največjega števila parkirnih mest, zato je individualne potrebe po 
večjem številu PM še vedno mogoče zagotavljati skladno s 
potrebami gostinskih objektov.  



Parkiranje izven za to urejenih površin ni predmet OPN MOL ID in 
se ureja z ustreznimi zakonskimi akti (Zakon o prekrških, Zakon o 
občinskem redarstvu, Odlok o urejanju prometa v MOL …). 

 

Vlagatelj pripombe Društvo podeželja Šentpavel 

Zaporedna številka 
pripombe 

1086-001 

Povzetek pripombe Pripomba izraža nasprotovanje spremembam namenske rabe 
prostora iz kmetijskih zemljišč v zazidljiva zemljišča na območju 
naselja Šentpavel. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V območju naselja Šentpavel se spremembe namenske rabe iz 
kmetijskih zemljišč v zazidljiva zemljišča za gradnjo stavb niso 
izvedle. Pripomba izraža nasprotovanje spremembam namenskih 
rab prostora iz primarnih zemljišč v zazidljiva zemljišča na 
območju naselja Šentpavel. Pobude glede sprememb namenske 
rabe v zazidljivo zemljišče so bile obravnavane ob upoštevanju 
zakonskih predpisov, urbanističnih kriterijev, kriterijev varstva 
okolja in izdelanih strokovnih podlag. V predlogu OPN MOL ID so 
tako upoštevane le pripombe, ki so skladne z okoljskimi izhodišči 
in ne pomenijo sprememb, ki bi zahtevale ponovno javno 
razgrnitev ter ponovno presojo in usklajevanje z nosilci urejanja 
prostora. V predlogu OPN MOL ID so se tako izvedli redakcijski 
popravki odloka in prilog ter odpravile tehnične napake v 
grafičnem delu. 

 

Vlagatelj pripombe Društvo za urbano okolje 

Zaporedna številka 
pripombe 

446-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP ŠI-66 in ŠI-378 oziroma na zemljišča 
s parc. št. 1337, 1338, 1027/3, 1029/3, 1047/4, 1339, 1340/3, 
1446/1 in 1029/3, vse k. o. 1740 - Spodnja Šiška, ki se nahajajo 
okoli spomenika državnega pomena (EŠD 2000) in so po Odloku 
vlade RS (Uradni list RS št. 88/14) registrirane kot spomenik 
državnega pomena in tudi kot take vpisane v zemljiško knjigo. 
Vlagatelj pripombe predlaga, da se zemljišča vnesejo kot kulturno-
varstveno območje (spomenik državnega pomena) in da se 
zaščitenim parcelam določi status grajenega javnega dobra. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na vsebine OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Status določanja kulturno-varstvenih območij in spomenikov 
državnega pomena je v pristojnosti Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije. Območje je v register kulturne dediščine že 
vneseno (EŠD 2000 - Ljubljana - Cerkev sv. Jerneja v Šiški) in je v 
OPN MOL ID prikazano kot režim v prikazu stanja prostora. 
Ureditev statusa grajenega javnega dobra ni predmet OPN MOL 
ID in je mogoča v posebnem postopku. V OPN MOL ID so 
določene javne površine, ki so ena od možnih podlag za 
razglasitev grajenega javnega dobra. V območje javnih površin, ki 
bodo v naslednjem postopku sprememb in dopolnitev OPN MOL 
ID dopolnjene na podlagi rezultatov projekta evidence 
nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana (ENP; projekt 



je v pripravi), so že vključeni deli zemljišč, ki predstavljajo trg pred 
cerkvijo in dostopno pot. 

 

Vlagatelj pripombe Društvo Zeleni prstan 

Zaporedna številka 
pripombe 

624-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe na zemljiščih 
s parc. št. 1706, (del) 1707 in (del) 1704/1, vse k. o. Brdo, iz K1 v 
ZPp. Sprememba namenske rabe bi služila ureditvi mestnega 
spominskega parka. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pobuda se delno upošteva tako, da se delu zemljišča s parc. št. 
1706, k. o. Brdo, spremeni namenska raba v ZPp – parki. Širitev 
parka na zahodno stran PST ni sprejemljiva, ker bi PST s tem 
izgubil svoj strukturni in vizualni pomen oziroma kvaliteto. 

 

Vlagatelj pripombe M. Dudek 

Zaporedna številka 
pripombe 

794-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na nasprotovanje poteka trase javnega 
potniškega prometa preko zasebnih objektov garaž. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva, saj ne predstavlja zniževanja tako 
bivanjskih kot tudi okoljskih standardov obravnavanega in 
sosednjih območij. 

 

Vlagatelj pripombe D. Đukić 

Zaporedna številka 
pripombe 

141-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 1252/3 k. o. Sostro, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Predlagani poseg ni skladen z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij. Spajanje doslej relativno ločenih 
poselitvenih enot z obcestno trakasto pozidavo je nekakovosten 
poseg v prostor, saj se ustvarja nepregledna naselbinska 
struktura. Poselitev se usmerja v prostorske rezerve – nepozidana 
stavbna zemljišča v strnjenih naseljih. Predlagani poseg je tudi v 
neskladju z varstvenimi režimi (območje najboljših kmetijskih 
zemljišč), saj bi pomenil poseganje v večji kompleks takih 
zemljišč, kar je z vidika varovanja kmetijskih zemljišč nedopustno. 
Predlagani poseg je bil na podlagi mnenja ministrstva, pristojnega 
za kmetijstvo, že leta 2010 izločen iz predloga za spremembo 
namenske rabe za zazidljivo zemljišče, saj je bil ocenjen kot 
nesprejemljiv. Tako je določena namenska raba prostora, to je K1 
– najboljša kmetijska zemljišča na zemljišču s parc. št. 1252/3, k. 



o. Sostro, nespremenjena že od uveljavitve OPN MOL ID v letu 
2010. 

 

Vlagatelj pripombe D. Đukić 

Zaporedna številka 
pripombe 

965-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 1252/3, k. o. Sostro, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Predlagani poseg ni skladen z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij. Spajanje doslej relativno ločenih 
poselitvenih enot z obcestno trakasto pozidavo je nekakovosten 
poseg v prostor, saj se ustvarja nepregledna naselbinska 
struktura. Poselitev se usmerja v prostorske rezerve – nepozidana 
stavbna zemljišča v strnjenih naseljih. Predlagani poseg je tudi v 
neskladju z varstvenimi režimi (območje najboljših kmetijskih 
zemljišč), saj bi pomenil poseganje v večji kompleks takih 
zemljišč, kar je z vidika varovanja kmetijskih zemljišč nedopustno. 
Predlagani poseg je bil na podlagi mnenja ministrstva, pristojnega 
za kmetijstvo, že leta 2010 izločen iz predloga za spremembo 
namenske rabe za zazidljivo zemljišče, saj je bil ocenjen kot 
nesprejemljiv. Tako je določena namenska raba prostora, to je K1 
– najboljša kmetijska zemljišča na zemljišču s parc. št. 1252/3, k. 
o. Sostro, nespremenjena že od uveljavitve OPN MOL ID v letu 
2010. 

 

Vlagatelj pripombe EKONOVA d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

830-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na vris javne poti med Karlovško cesto in 
Zvonarsko ulico skladno s strokovnimi podlagami za prikaz javnih 
površin. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Prikaz javnih površin v grafičnem delu OPN MOL ID za območje 
med Karlovško cesto in Grudnovim nabrežjem je usklajen s 
strokovnimi podlagami za prikaz javnih površin. Javne prometne 
površine na tem območju so določene ali z namensko rabo in 
osmi ali z regulacijskimi linijami in osmi. V primeru enote urejanja 
prostora SL-17 je z osjo določena le ena javna pot za pešce; za to 
enoto je v OPN MOL ID določena izdelava OPPN, to je OPPN 299 
Vožarski pot. Predvideni OPPN bo natančno določil potek te javne 
poti za pešce; z izrisom osi v OPN MOL ID je določeno le, da 
mora pešpot povezovati Vožarsko pot in Karlovško cesto. 

 

Vlagatelj pripombe Elcom d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

213-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na združitev EUP GO-226 in GO-400 zaradi 
premajhnega obsega zelenih površin v območju EUP GO-226 
CDd za potrebe izvedbe predvidenega projekta novogradnje. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Območje zelenih površin, opredeljenih kot ZPp v EUP GO-400, je 
zaključena zelena površina, ki v bivanjskem in funkcionalnem 
smislu pripada stanovanjskih površinam stabilne soseske 
»Štepanjsko naselje«. V tem kontekstu slednje ne morejo biti 
predmet izračunavanja deleža potrebnih zelenih površin 
predvidene trgovske dejavnosti območja v EUP GO-226. Potreben 
delež zelenih površin je treba zagotoviti znotraj območja GO-226, 
CDd. Združevanje EUP GO-226 in GO-400 ni mogoče. V ta 
namen se v območju enote EUP GO-226 dopusti nadomeščanje 
razlike zelenih površin, in sicer: FZP je znižan, da je mogoča 
izvedba predvidenih novogradenj, sočasno pa podana zahteva, da 
se razlika zelenih površin, ki se ne zagotavljajo na raščenem 
terenu, nadomesti na strehi predvidenega objekta. 

 

Vlagatelj pripombe Elcom d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

542-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na omilitev oziroma ukinitev PPIP, ki se 
tičejo oblikovanja v območju EUP GO-226. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Oblikovalska izhodišča so podana ob upoštevanju dejstva, da je 
lega obravnavanega območja z vidika zagotavljanja ustrezne 
morfološke zgradbe mesta in vizualne izpostavljenosti pomensko 
takšna, da potrebuje navedene oblikovalske usmeritve. Glavni 
vhod v objekt se zagotovi s severne strani. Fasade objekta, ki 
mejijo na ulični prostor Litijske ceste, morajo biti transparentne, 
fasada proti Hruševski cesti se oblikuje glede na notranjo 
organizacijo objekta. 

 

Vlagatelj pripombe ELEA IC d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

946-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na pobudo ID 2510. Vlagatelj ponovno 
predlaga, da se dopusti nadzidava objekta na zemljišču s parc. št. 
2716, k. o. Ajdovščina. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Objekt ne stoji v uličnem nizu Gosposvetske ulice, varovane kot 
kulturna dediščina EŠD 8799 Ljubljana - Gosposvetska cesta 
(kulturni spomenik), kjer varstveni režim predpisuje varovanje 
ulične trase, horizontalni gabarit severnega in južnega uličnega 
obrobja ter strnjeno ulično fasado. Na podlagi že pridobljenega 
kulturnovarstvenega soglasja se dopusti nadzidava objekta, 
stoječega na zemljišču s parc. št. 2716, k. o. Ajdovščina, za eno 
etažo do višine slemena najbližjega višjega sosednjega objekta v 
uličnem nizu. 

 

Vlagatelj pripombe Elektro Ljubljana d.d. 



Zaporedna številka 
pripombe 

922-001 

Povzetek pripombe Uskladiti je treba nazive elektroenergetskih objektov v upravljanju 
Elektro Ljubljana. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V OPN MOL ID se privzamejo imena objektov sistema električne 
energije v upravljanju Elektro Ljubljana. 

 

Vlagatelj pripombe Elektro Ljubljana d.d. 

Zaporedna številka 
pripombe 

924-001 

Povzetek pripombe V OPN MOL ID je treba umestiti lokacijo RTP Vevče. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Načrtovana RTP Vevče se umesti na spodnjo teraso južno od 
papirnice Vevče, do območja RTP pa se načrtuje še izvedba 
priključnega 110 kV kablovoda od Litijske ceste. Območje EUP 
SO-2853 (in posledično območje OPPN 394) se razširi proti jugu 
tako, da vključuje celotno območje načrtovane RTP Vevče. V 
usmeritvah za OPPN 394 se navede, da je na območju OPPN 
dopustna gradnja RTP Vevče s priključnim 110 kV kablovodom. V 
usmeritvah za OPPN 289 se navede, da je na območju OPPN 
dopustna gradnja priključnega 110 kV kablovoda. Zaradi nujnosti 
izgradnje RTP Vevče za zagotovitev elektroenergetske oskrbe 
objektov, ki so dopustni z določili OPN MOL ID, se predvidi 
možnost izvedbe RTP pred uveljavitvijo OPPN. Zato se v 
usmeritvah za OPPN 289 in 394 navede tudi, da je gradnja RTP 
Vevče s priključnim 110 kV kablovodom dopustna pred 
uveljavitvijo OPPN. 

 

Vlagatelj pripombe Elektro Ljubljana d.d. 

Zaporedna številka 
pripombe 

925-001 

Povzetek pripombe V OPN MOL ID je treba umestiti rezervno lokacijo RTP 110/20 kV 
Rudnik z območjem izključne namenske rabe. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V strokovnih podlagah sta bili predlagani dve lokaciji za RTP 
Rudnik. Kot ustreznejša je bila izbrana južnejša lokacija v RN-649. 
Glede na prostorsko enovitost EUP RN-316 je namreč umestitev v 
to območje manj primerna. 

 

Vlagatelj pripombe Elektro Ljubljana d.d. 

Zaporedna številka 
pripombe 

927-001 

Povzetek pripombe Nujen je podpis dogovora med MOP in MOL, da je dopustno 
načrtovanje objektov državnega pomena (110 kV omrežje in 
objekti) v OPN MOL ID. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Zaradi javnega interesa po nemoteni in kakovostni oskrbi z 
električno energijo na območju MOL sta bila v sklopu priprave 
OPN MOL ID sklenjena dva dogovora: 



– Dogovor o pripravi, sprejemu in financiranju priprave sprememb 
in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine 
Ljubljana – izvedbeni del v delu, ki obravnava prostorsko ureditev 
skupnega pomena (med Ministrstvom za okolje in prostor ter 
Mestno občino Ljubljana), 
– Dogovor o pripravi in sprejemu sprememb in dopolnitev 
Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – 
izvedbeni del ter strokovnih podlag v delu, ki obravnava 
prostorsko ureditev skupnega pomena (med Mestno občino 
Ljubljana in Elektro Ljubljana), 
ki omogočata načrtovanje 110 kV daljnovodov v OPN MOL ID – v 
54. členu odloka in na karti 4.5: Sistem električne energije. 

 

Vlagatelj pripombe D. Erjavec 

Zaporedna številka 
pripombe 

144-001 

Povzetek pripombe Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 388/7 in 388/9, obe k. o. Tacen, iz kmetijskih zemljišč v 
zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva tako, da se zemljišči s parc. št. 388/7 in 
388/9, obe k. o. Tacen, priključita k EUP ŠG-413. 

 

Vlagatelj pripombe D. Erjavec 

Zaporedna številka 
pripombe 

242-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 488/2, k. o. Tacen, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 



Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe I. in U. Eržen 

Zaporedna številka 
pripombe 

767-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 1179/2, k. o. Šentvid nad Ljubljano, iz namenske rabe Go 
v zazidljivo zemljišče (SSce). Vlagatelj pripombe še navaja, da je 
obravnavano območje (parcela) v novem odloku o GPN izvzeto iz 
odloka, saj ne dosega kriterijev za gozd s posebnim namenom. Na 
omenjenem gozdnem zemljišču dreves skoraj ni. Drevesa, ki so 
ogrožala bližnje stanovanjske hiše, so bila odstranjena. V 
prihodnosti se tu drevesa ne bodo več gojila, saj bi spet lahko 
predstavljala latentno nevarnost za ljudi in njihovo premoženje. 
Vlagatelj pripombe prilaga odločbe ZGS o poseku. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Obravnavano območje je izvzeto iz območja gozda s posebnim 
namenom. Območje ne predstavlja več gozda s poudarjenimi 
funkcijami. Sprememba namenske rabe predstavlja tudi 
zaokrožitev zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanje vrzeli, 
zato se pripomba upošteva. 

 

Vlagatelj pripombe U. in I. Eržen 

Zaporedna številka 
pripombe 

106-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 1179/2, k. o. Šentvid nad Ljubljano, iz namenske rabe Go 
v zazidljivo zemljišče (SSce). Vlagatelj pripombe še navaja, da je 
obravnavano območje (parcela) v novem odloku o GPN izvzeto iz 
odloka, saj ne dosega kriterijev za gozd s posebnim namenom. Na 
omenjenem gozdnem zemljišču dreves skoraj ni. Drevesa, ki so 
ogrožala bližnje stanovanjske hiše, so bila odstranjena. V 
prihodnosti se tu drevesa ne bodo več gojila, saj bi spet lahko 
predstavljala latentno nevarnost za ljudi in njihovo premoženje. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Obravnavano območje je izvzeto iz območja gozda s posebnim 
namenom. Območje ne predstavlja več gozda s poudarjenimi 
funkcijami. Sprememba namenske rabe predstavlja tudi 
zaokrožitev zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanje vrzeli, 
zato se pripomba upošteva. 

 

Vlagatelj pripombe U. in I. Eržen 

Zaporedna številka 
pripombe 

120-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 1179/2, k. o. Šentvid nad Ljubljano, iz namenske rabe Go 
v zazidljivo zemljišče (SSce). Vlagatelj pripombe še navaja, da je 



obravnavano območje (parcela) v novem odloku o GPN izvzeto iz 
odloka, saj ne dosega kriterijev za gozd s posebnim namenom. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Obravnavano območje je izvzeto iz območja gozda s posebnim 
namenom. Območje ne predstavlja več gozda s poudarjenimi 
funkcijami. Sprememba namenske rabe predstavlja tudi 
zaokrožitev zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanje vrzeli, 
zato se pripomba upošteva. 

 

Vlagatelj pripombe U. in I. Eržen 

Zaporedna številka 
pripombe 

121-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 1179/2, k. o. Šentvid nad Ljubljano, iz namenske rabe Go 
v zazidljivo zemljišče (SSce). Vlagatelj pripombe še navaja, da je 
obravnavano območje (parcela) v novem odloku o GPN izvzeto iz 
odloka, saj ne dosega kriterijev za gozd s posebnim namenom. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Obravnavano območje je izvzeto iz območja gozda s posebnim 
namenom. Območje ne predstavlja več gozda s poudarjenimi 
funkcijami. Sprememba namenske rabe predstavlja tudi 
zaokrožitev zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanje vrzeli, 
zato se pripomba upošteva. 

 

Vlagatelj pripombe Esplanada d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

674-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo FZ, dopustnega tipa 
objektov, dopustnost ureditve jahališča in višine objektov za 
potrebe vzpostavitve konjeniškega centra na zemljiščih s parc. št. 
*113 in 1689/143, obe k. o. Trnovsko predmestje. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V spremembah in dopolnitvah OPN MOL ID se viša dopustna 
stopnja FZ za kmetijska gospodarstva na 70 %, prav tako so se 
omilile zahteve o višini kmetijsko gospodarskih objektov. Pripomba 
se upošteva v delu, kjer se v BČ-501 dopolni nabor dopustnih 
objektov (24122 Druge gradbene inženirske objekte za šport, 
rekreacijo in prosti čas) z jahališči. Zahteva po spremembi tipa 
objektov je nesprejemljiva in se ne upošteva. Zaradi značilnosti 
prostora in odpiranja krajinskih vedut je treba objekt 
hleva/jahalnice z daljšo stranico orientirati pravokotno na cesto. 

 

Vlagatelj pripombe Esplanada d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

680-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo obsega in načina urejanja 
prostora EUP: TR-467 in sicer, da se vzhodni del območja – 
zemljišča s parc. št. 890/40, 890/5, 890/26, 888/15, 888/5, 888/4, 
888/13, 888/14, 888/2, vse k. o. Trnovsko predmestje, izvzamejo 
iz TR-467, ki se ureja z OPPN 20: BARJANSKA CESTA ZAHOD. 



Vlagateljica pripombe predlaga, da se za novo nastalo območje 
oblikuje nova EUP, ki naj se ureja z IPN. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V postopku izdelave OPN MOL ID so bili upoštevani enotni kriteriji 
za določitev območij urejanja z OPPN, ki jih predpisuje ZPNačrt. 
OPPN so praviloma predpisani za območja, kjer gre za poseg, ki 
zahteva celovit pristop za območja celovite prenove, širitev naselja 
za vsa območja, večja od 5.000 m2, za sanacijo razpršene 
gradnje, za območja, ki nimajo urejenih dostopov, parcelacije in 
niso komunalno opremljena, ter za gradnjo objektov in naprav 
gospodarske javne infrastrukture. 
V skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 
99/07) je treba v primeru ukinitve obveze po izdelavi OPPN v OPN 
MOL ID prostorske izvedbene pogoje določiti z enako 
natančnostjo in v taki vsebini, kot jih določa pravilnik za izdelavo 
OPPN. V tem primeru morajo biti rešitve prikazane na 
geodetskem načrtu.  
OPPN oziroma deli OPPN, ki so se izvzeli, so bili spremenjeni 
samo za tista območja, kjer so bile izdelane vsebine, ki jih 
predpisuje zakon. 
 
Posegi, ki jih želi izvesti vlagatelj pripombe, so mogoči skladno s 
splošnimi določili OPN oziroma usmeritvami za OPPN, vseeno pa 
je za izvedbo treba izdelati OPPN (oziroma, kot to določa 93. člen, 
se lahko OPPN izdela tudi samo za del območja, predvidenega za 
urejanje z OPPN, če se za celotno območje OPPN predhodno 
izdelajo strokovne podlage, s katerimi se določijo vsi potrebni 
vhodni podatki z vidika urbanističnega načrtovanja.  
 
Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 



 

Vlagatelj pripombe Eurometall d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

868-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na območje EUP PO-608, in sicer na 
razširitev gradbene meje na vzhodni strani s 15,00 m na 17,00 m 
zaradi izvedbe podzemnih garaž, na širitev območja EUP PO-608 
in namenske rabe CU za 3 m proti severu zaradi zagotavljanja 
odmika objektov od parcelne meje ter na določitev takih pogojev, 
da bo mogoča gradnja stanovanj tudi v pritličju. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila v delu, ki se nanaša na gradnjo stanovanj v pritličju, 
ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v gradivih 
dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. S 
spremembami in dopolnitvami OPN MOL ID so se določila 11. 
člena odloka spremenila tako, da javni program v pritličju ob 
lokalnih krajevnih cestah ni obvezen, temveč je obvezen ob 
lokalnih zbirnih cestah ali cestah višje kategorije. Ker je Zaloška 
cesta lokalna zbirna cesta, pobuda in pripomba nista sprejemljivi. 
Pripomba v delu, ki se nanaša na razširitev gradbene meje in 
razširitev območja namenske rabe CU za 3,00 m proti severu, po 
vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN MOL ID. 
Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in dopolnitev OPN 
MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega naznanila o javni 
razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o 
prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki je 
bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani Mestne občine 
Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti MOL ter v 
časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave pripomb z 
javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in predlogi, ki se 
nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo ter 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
Poleg tega širitev območja EUP PO-608 na sever ni sprejemljiva 
zaradi potreb po dozidavi objektov družbenih dejavnosti v EUP 
PO-607. 

 

Vlagatelj pripombe Eurometall d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

869-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na območje EUP PO-608, in sicer na 
razširitev gradbene meje na vzhodni strani s 15,00 m na 17,00 m 



zaradi izvedbe podzemnih garaž, na širitev območja EUP PO-608 
in namenske rabe CU za 3 m proti severu zaradi zagotavljanja 
odmika objektov od parcelne meje ter na določitev takih pogojev, 
da bo mogoča gradnja stanovanj tudi v pritličju. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila v delu, ki se nanaša na gradnjo stanovanj v pritličju, 
ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v gradivih 
dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. S 
spremembami in dopolnitvami OPN MOL ID so se določila 11. 
člena odloka spremenila tako, da javni program v pritličju ob 
lokalnih krajevnih cestah ni obvezen, temveč je obvezen ob 
lokalnih zbirnih cestah ali cestah višje kategorije. Ker je Zaloška 
cesta lokalna zbirna cesta, pobuda in pripomba nista sprejemljivi. 
Pripomba v delu, ki se nanaša na razširitev gradbene meje in 
razširitev območja namenske rabe CU za 3,00 m proti severu, po 
vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN MOL ID. 
Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in dopolnitev OPN 
MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega naznanila o javni 
razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o 
prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki je 
bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani Mestne občine 
Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti MOL ter v 
časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave pripomb z 
javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in predlogi, ki se 
nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo ter 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
Poleg tega širitev območja EUP PO-608 na sever ni sprejemljiva 
zaradi potreb po dozidavi objektov družbenih dejavnosti v EUP 
PO-607. 

 

Vlagatelj pripombe Eurometall d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

872-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izvzem dela zemljišča s parc. št. 2147/3, 
k. o. Vič, iz Krajinskega parka Ljubljansko barje in širitev stavbnih 
zemljišč za potrebe večstanovanjske gradnje. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom, saj 
poseg predstavlja širitev poselitve na zavarovanem območju 



Barja, zato širitev ni opravičljiva. Poleg tega poseg predstavlja 
širitev v prvem varstvenem območju Krajinskega parka 
Ljubljansko barje, na območju Nature 2000, ekološko 
pomembnem območju in na območju varstva kulturne dediščine. 
Pripomba, ki se nanaša na izvzem dela zemljišč iz Krajinskega 
parka Ljubljansko barje, se ne upošteva. Določanje in razglasitev 
območja Krajinskega parka je v pristojnosti države. V OPN so 
območja Krajinskega parka Ljubljansko barje zato zgolj povzeta 
po smernicah, ki jih izda državni nosilec urejanja prostora, 
pristojen za področje krajinskih parkov. 

 

Vlagatelj pripombe V. Fidler 

Zaporedna številka 
pripombe 

239-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 28. člen. Vlagatelj pripombe predlaga, da 
se 4. odstavek popravi tako, da se vanj vključi še pogoj, da se 
bazne postaje ne smejo graditi v bližini stanovanjskih objektov. 
Vlagatelj pripombe predlaga, da se 7. odstavek popravi tako, da 
se doda še pogoj upoštevanja Kodeksa dobre prakse o 
umeščanju virov elektromagnetnega sevanje v prostor (projekt 
foruma EMS). 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

28. člen se nanaša na enostavne in nezahtevne objekte in v 1. 
odstavku za objekte elektronskih komunikacijskih sistemov v 3. 
alineji že določa, da je prostor z elektronsko komunikacijsko 
opremo lahko samo v nestanovanjski stavbi, in sicer v tistem 
njenem delu, ki ni namenjen javni rabi oziroma v katerem se ne 
zadržujejo ljudje. Odmik od stanovanjskih objektov je tako že 
posredno zagotovljen s pogoji o odmikih med objekti. Poleg tega 
7. odstavek 28. člena že določa, da je treba upoštevati veljavne 
predpise s področja elektronskih komunikacij in 
elektromagnetnega sevanja.  
Za manj zahtevne in zahtevne objekte elektronskih 
komunikacijskih sistemov pa je treba upoštevati tudi določila 55. 
člena odloka. 

 

Vlagatelj pripombe Filipov o.p. d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

1149-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izvzem dela parcele, kjer se v podzemnih 
etažah nahajajo prostori, ki jih koristi lastnik objekta, iz javnih 
površin zaradi urejanja zemljiškoknjižnih zadev. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Obstoječe stavbe in njihove parcele, namenjene gradnji, so v OPN 
MOL ID že izvzete iz javnih površin skladno s 58. členom odloka, 
ki določa, da so obstoječe stavbe in njihove parcele, namenjene 
gradnji, ki se nahajajo znotraj območja javnih površin, izvzete iz 
javnih površin. Del parcele, kjer se nahaja podzemni del objekta, 
ne more biti izvzet iz javnih površin, ker se na nivoju terena 
uporablja kot parkovna površina. 

 



Vlagatelj pripombe Focus, društvo za sonaravni razvoj 

Zaporedna številka 
pripombe 

1072-001 

Povzetek pripombe Pripomba izraža nasprotovanje novi cesti do kamnoloma v Sadinji 
vasi in podpira rekonstrukcijo obstoječe ceste. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na nasprotovanje 
poteku nove ceste do kamnoloma v Sadinji vasi: Predhodno 
izdelane strokovne podlage so preverile več potekov trase ceste 
do kamnoloma v Sadinji vasi (City Studio, 2009; PNG, 2014; LUZ, 
d.d., 2015). V fazi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev 
OPN MOL ID so bile prikazane štiri variante poteka ceste do 
kamnoloma, ki so bile tudi javno razgrnjene. Okoljsko poročilo je 
kot edino sprejemljivo varianto z okoljskega vidika ocenilo varianto 
4/a, pri čemer je predlagalo dodatne optimizacije poteka ceste. V 
predlog OPN MOL ID je tako vključena varianta 4/c (optimizacija 
variante 4/a), ki v severnem delu načrtuje rekonstrukcije obstoječe 
Ceste II. grupe odredov, v južnem pa novo cesto po zahodnem 
robu doline do kamnoloma v Sadinji vasi.  
Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na rekonstrukcijo 
obstoječih cest: Obstoječe Litijska cesta, Cesta II. grupe odredov 
in cesta Sadinja vas so že v veljavnem OPN MOL ID določene kot 
ceste, za katere je predvidena rekonstrukcija oziroma obnova. 

 

Vlagatelj pripombe Focus, društvo za sonaravni razvoj 

Zaporedna številka 
pripombe 

1073-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na neprimernost predvidene lokacije za 
izgradnjo obrtne cone Podgorica, saj se gradnja le-te predvideva 
na kmetijskih zemljiščih. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Glede na analizo prostora MOL in potenciale za razvoj 
gospodarskih dejavnosti na novih površinah je lokacija v Nadgorici 
najprimernejša. To je ugotovljeno v strokovni podlagi »Raziskava 
lokacij in opredelitev pogojev za avtosejem in center varne in 
športne vožnje ter za proizvodne dejavnosti« (UL BF, 2013), kjer 
je bila izdelana preveritev prostorskih možnosti za umestitev 
centra varne in športne vožnje, večnamenske parkirne površine 
ter proizvodnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana. 
Preveritev je bila izdelana po metodologiji analize privlačnosti, 
ranljivosti in ustreznosti, s čimer je zagotovljeno soočenje 
razvojnih potreb in okoljevarstvenih zahtev ter predlagan izbor 
možnih lokacij. Ker je analiza pripravljena za celotno območje 
občine, pokaže morebitne alternativne rešitve za vsako od 
predvidenih dejavnosti in omogoča primerjavo ustreznosti 
posameznih lokacij. Glede na varstveni scenarij je bila kot 
najustreznejša potencialna lokacija za umestitev centra varne 
vožnje identificirana lokacija pri Nadgorici. 
 
Pravilnik o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov 
v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij 
(Uradni list RS, št. 110/08) je bil upoštevan z določitvijo treh 
variant možnosti umestitve gospodarske cone Nadgorica: a) 



varianta 1 - zahodna varianta (umestitev gospodarske cone 
neposredno prometno infrastrukturo - železniško progo Ljubljana-
Kamnik in ob obstoječo poselitev ob Štajerski cesti), b) varianta 2 - 
severovzhodna varianta (umestitev gospodarske cone ob mejo z 
Občino Trzin, ob tem je za priključitev gospodarske cone na 
obstoječo prometno infrastrukturo s povezovalno cesto načrtovan 
tudi dostop do Štajerske ceste) in varianta 3 - vzhodna varianta 
(umestitev gospodarske cone na način, da je zagotovljen največji 
možni odmik od Štajerske ceste in obstoječe poselitve ob njej, ob 
tem je za priključitev gospodarske cone na obstoječo prometno 
infrastrukturo s povezovalno cesto načrtovan tudi dostop do 
Štajerske ceste). 
 
V okoljskem poročilu je bilo navedeno, kakšne so potrebne 
spremembe dopolnjenega osnutka OPN MOL, da bo ta sprejemljiv 
z vidika vplivov na okolje, naravo, kulturno dediščino in zdravje 
ljudi. Podane so bile usmeritve in kriteriji, ki jih mora pripravljavec 
plana v fazi usklajevanj upoštevati in skladno s tem oblikovati 
predlog sprememb in dopolnitev OPN MOL. Tak pristop je skladen 
s slovensko zakonodajo in Direktivo o Celovitih presojah vplivov 
na okolje. Predlog sprememb in dopolnitev OPN MOL ID je 
usklajen z zahtevami okoljskega poročila. 
 
Omilitveni ukrepi so bili določeni s podrobnimi usmeritvami za 
izvedbo OPPN. Poseg na najboljša kmetijska zemljišča za to 
gospodarsko cono je bil (v fazi predloga) nadomeščen z 
izvzemom primerljive površine nepozidanih stavbnih zemljišč s 
spremembo namenske rabe prostora nazaj v kmetijska zemljišča. 
Na podlagi dodatnih usklajevanj z nosilci urejanja prostora je bila 
kot najustreznejša varianta, ki je bila vključena v predlog 
sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, izbrana varianta 2 - 
severovzhodna varianta. Lokacija je zmanjšana glede na zahteve 
pripomb iz javne razgrnitve in zahtev nosilca urejanja prostora za 
kmetijstvo. S tem se poseg usmerja predvsem na gozdna in 
zemljišča v zaraščanju.  
 
Upoštevane so bile usmeritve in omilitveni ukrepi Okoljskega 
poročila k spremembam in dopolnitvam OPN MOL ID (ohranjanje 
najkvalitetnejših habitatov in jelševij ob vodotokih in kanalih; 
zagotovitev ustrezne poplavne varnosti pred izvedbo načrtovanih 
posegov; zagotovitev, da hrup ne bo presegal mejnih vrednosti in 
dodatno obremenjeval poselitvenih območij v okolici; izvedba 
arheoloških raziskav pred načrtovanim posegom). 

 

Vlagatelj pripombe Focus, društvo za sonaravni razvoj 

Zaporedna številka 
pripombe 

1146-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na nasprotovanje ureditvi parkirišča za 
potrebe Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib v EUP 
RŽ-174. Vlagatelj predlaga, da se dostopnost parka izboljšuje z 
vidika trajnostne mobilnosti. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Prav z ureditvijo parkirišča za obiskovalce Mosteca, Koseškega 
bajerja, PST in Krajinskega parka Rožnik, Tivoli in Šišenski hrib (v 



nadaljevanju KP TRŠ) se bo odpravilo stihijsko parkiranje v 
območju Mosteca in Koseškega bajerja. Na predmetni lokaciji je 
predvidena ureditev vstopne točke v KP TRŠ (info točka, 
sanitarije, parkiranje, kolesarnica). Predvidevajo se sonaravna 
ureditev parkirnih površin ter ohranjanje vitalnih dreves in obvodne 
vegetacije ob potoku. Predvidene so tudi ureditve, ki so skladne z 
načeli trajnostne mobilnosti in Prometne politike MOL (parkirišča 
za kolesa, kolesarnica, kolesarska povezava ob Večni poti, 
postajališče za javni potniški promet …). 

 

Vlagatelj pripombe Focus, društvo za sonaravni razvoj 

Zaporedna številka 
pripombe 

1147-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na umestitev nove Strojne fakultete na 
poplavno območje vodotoka Glinščice. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Univerza v Ljubljani načrtuje selitev fakultet na predmetno lokacijo. 
Mestna občina Ljubljana se strinja s potencialnimi lokacijami, ki jih 
predlaga pobudnik. Te je MOL tudi predlagal Univerzi v Ljubljani. 
Problematika poplavljanja vodotoka Glinščica pa se rešuje z 
izvedbo ukrepov, ki jih načrtuje OPPN Zadrževalnik Brdnikova. 

 

Vlagatelj pripombe Focus, društvo za sonaravni razvoj 

Zaporedna številka 
pripombe 

1148-001 

Povzetek pripombe Vlagateljica pripombe predlaga, da se v OPN MOL ID za vsa 
zemljišča v MOL opredeli začasna raba opuščenih zemljišč ter 
zapuščenih in nedograjenih stavb z odložnim rokom enega leta, 
da se prepreči nadaljnja degradacija okolja. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 



Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
 
OPN MOL ID za območja, ki se ne urejajo z OPPN, ne določa 
začasne rabe površin, saj nabor dopustnih namenskih rab, 
objektov in dejavnosti velja trajno. Ob tem se lahko izvaja tudi kot 
začasna raba. Začasna raba površin je v OPN MOL ID določena 
na območjih OPPN do njihove uveljavitve. Možni posegi (med 
njimi tudi začasni) so navedeni v usmeritvah za posamezna 
območja OPPN, splošno pa v 95. členu odloka OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe Forma Urbis d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

692-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na OPPN 267 TACEN CENTER s predlogom 
ukinitve načina urejanja z OPPN in izdelavo strokovnih podlag v 
treh variantah, spremembe urbanističnih pogojev tako, da se v 
okviru enakih pogojev (FZ, višinski gabariti) dopusti gradnja 
trgovskega objekta z ustreznimi parkirnimi zmogljivostmi, ki bi 
pokrile potrebe investitorja in potrebe obiskovalcev Šmarne gore, 
ali gradnja večnamenskega objekta z varovanimi stanovanji in 
javnim programom v parterju ter ustreznim številom parkirnih mest 
za oba namena, ali gradnja stanovanjsko-poslovnega objekta z 
delom javnega programa za vzpostavitev lokalnega središča. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Zaradi kompleksnosti območja (reševanje dostopov, vzpostavitev 
lokalnega središča in trga, umestitev doma za starejše in 
knjižnice, umestitev pešpoti z navezavo na širše območje Šmarne 
gore in dodatnega parkirišča za obiskovalce lokalnega centra in 
Šmarne gore ipd.) se le-to ureja z OPPN, zato ukinitev OPPN ni 
sprejemljiva. Z OPPN se zagotovijo racionalna raba prostora in 
ustrezne prostorske ureditve, ki vključujejo celovite arhitekturne, 
krajinsko-arhitekturne in infrastrukturne (promet, komunala) 
rešitve. 

 

Vlagatelj pripombe B. Gaber 

Zaporedna številka 
pripombe 

379-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 581/6, k. o. Trebeljevo, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba ni sprejemljiva. Pobuda o spremembi namenske rabe v 
zazidljivo zemljišče je bila ocenjena kot nesprejemljiva. 
Sprememba namenske rabe prostora na zemljišču s parc. št. 
581/6, k. o. Trebeljevo, ni v skladu z urbanističnimi kriteriji 
zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so 
širitve naselij oziroma določitve novih stavbnih zemljišč le 



posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter organizirane 
gradnje. Predlagani poseg bi ustvaril novo žarišče razpršene 
gradnje. Razpršena gradnja predstavlja negativni pojav v prostoru, 
ki ga je treba v največji možni meri sanirati in omejiti, saj so zanj 
značilne neracionalna izraba prostora, nezadostna komunalna 
opremljenost ipd. Navedenim načelom sledijo tudi ZPNačrt in na 
njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove razpršene gradnje ne 
dopuščajo več. Poleg tega je območje opredeljeno kot širše 
vodovarstveno območje (VVO III). 

 

Vlagatelj pripombe P. Gaber Jovanovič 

Zaporedna številka 
pripombe 

804-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na opredelitev zemljišč s parc. št. *63 in 
66/1, obe k. o. Ljubljana mesto. Vlagatelj opozarja, da sta parceli 
funkcionalno zemljišče objekta Osojna pot 3 in da ne moreta biti 
opredeljeni kot javna parkovna površina. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Gre za površine, ki predstavljajo funkcionalno zemljišče obstoječih 
objektov na namenski rabi ZPp (park). Peti odstavek 58. člena 
odloka OPN MOL ID določa, da so obstoječe stavbe in njihove 
parcele, namenjene gradnji, ki se nahajajo znotraj območja javnih 
površin, iz javnih površin izvzete. 

 

Vlagatelj pripombe J. Gale 

Zaporedna številka 
pripombe 

110-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izris cest na zemljiščih s parc. št. 256/12, 
255/2, 256/4 in 256/8, vse k. o. Volavlje, in na odkup teh parcel. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 



zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
OPN MOL ID določa kot javne prometnice tiste prometne odseke, 
ki zagotavljajo edini možni prometni dostop do vsaj treh 
stanovanjskih objektov skladno z merili za izris regulacijskih linij v 
OPN MOL ID in skladno z Zakonom o cestah, ki v 23. točki 2. 
člena opredeljuje individualni priključek. Odkup cest ni predmet 
sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe J. Gale 

Zaporedna številka 
pripombe 

111-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izris cest na zemljiščih s parc. št. 256/12, 
255/2, 256/4 in 256/8, vse k. o. Volavlje, in na odkup teh parcel. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
OPN MOL ID določa kot javne prometnice tiste prometne odseke, 
ki zagotavljajo edini možni prometni dostop do vsaj treh 
stanovanjskih objektov skladno z merili za izris regulacijskih linij v 
OPN MOL ID in skladno z Zakonom o cestah, ki v 23. točki 2. 
člena opredeljuje individualni priključek. Odkup cest ni predmet 
sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe J. Gale 

Zaporedna številka 
pripombe 

291-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 393, k. o. Volavlje, iz površin za turizem (BT) v kmetijska 
zemljišča (K2) zaradi potreb po obdelovalnih površinah. 



Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je sprejemljiva, zemljišče s parc. št. 393, k. o. Volavlje, 
se izvzame iz zazidljivega zemljišča v kmetijsko zemljišče zaradi 
potrebe po obdelovalnih površinah. 

 

Vlagatelj pripombe B. Gamber 

Zaporedna številka 
pripombe 

378-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 581/6, k. o. Trebeljevo, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba ni sprejemljiva. Pobuda o spremembi namenske rabe v 
zazidljivo zemljišče je bila ocenjena kot nesprejemljiva. 
Sprememba namenske rabe prostora na zemljišču s parc. št. 
581/6, k. o. Trebeljevo, ni v skladu z urbanističnimi kriteriji 
zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so 
širitve naselij oziroma določitve novih stavbnih zemljišč le 
posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter organizirane 
gradnje. Predlagani poseg bi ustvaril novo žarišče razpršene 
gradnje. Razpršena gradnja predstavlja negativni pojav v prostoru, 
ki ga je treba v največji možni meri sanirati in omejiti, saj so zanj 
značilne neracionalna izraba prostora, nezadostna komunalna 
opremljenost ipd. Navedenim načelom sledijo tudi ZPNačrt in na 
njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove razpršene gradnje ne 
dopuščajo več. Poleg tega je območje opredeljeno kot širše 
vodovarstveno območje (VVO III). 

 

Vlagatelj pripombe B. Gamberger 

Zaporedna številka 
pripombe 

318-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP ŠI-282 na zemljišča s parc. št. 
124/3, 124/1, 123 in 122, vse k. o. Zgornja Šiška. Vlagatelj 
pripombe želi, da se spremeni namenska raba v zelene površine. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba, da se na zemljiščih s parc. št. 124/3, 124/1, 123 in 122, 
vse k. o. Zgornja Šiška, ohranjajo obstoječe zelene površine, je že 
upoštevana v določilih OPN MOL ID. Območje obravnave je 
opredeljeno z namensko rabo prostora SScv in tipologijo V 
(območje soseske), kjer novogradnje niso dopustne (razen če niso 
določene z gradbenimi linijami), hkrati pa je treba vse odprte 
zelene površine ohranjati. 

 

Vlagatelj pripombe GDV d.o.o., Tbilisijska 81, 1000 Ljubljana 

Zaporedna številka 
pripombe 

588-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe v EUP MS-
188. Vlagatelj predlaga, da se spremeni namenska raba, in sicer 
iz ZPp (parki) v CU (osrednje območje centralnih dejavnosti). 



Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe Genius loci d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

123-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dejavnost v območju sedanjih arkad pri 
hotelu Slon. Vlagatelj predlaga, da se v prostoru, pridobljenem z 
zasteklitvijo arkad, dopusti tudi trgovinska dejavnost. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Z ureditvijo tudi trgovskega programa poleg ureditve gostinskega 
programa bo omogočen raznolik program, ki je potreben in 
zanimiv hotelskim gostom in meščanom. 

 

Vlagatelj pripombe Genius loci d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

124-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dejavnost v območju arkad pri trgovski 
hiši Nama. Vlagatelj predlaga, da se v prostoru, pridobljenem z 
zasteklitvijo arkad, dopusti tudi trgovinska dejavnost. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V območju zastekljenih arkad, ki morajo biti v javni rabi (z javnim 
programom), je dopustno poleg gostinskega urediti tudi trgovski 
program in podobne združljive javne programe (razstavni prostor 
in podobno), kar bo zagotavljalo pestro javno rabo arkad, 
uglašeno z novo ureditvijo Slovenske ceste. Z zasteklitvijo arkad 
je omogočena razširitev obstoječe veleblagovnice, v kateri že 
sedaj delujejo različni programi trgovske in gostinske ponudbe. 

 



Vlagatelj pripombe Genius loci d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

302-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo določil za del EUP RN-589. 
Vlagatelj pripombe predlaga spremembo namenske rabe iz K1 – 
najboljša kmetijska zemljišča v IG – gospodarske cone na delu 
zemljišča s parc. št. 350/2, k. o. Karlovško predmestje, da bi lahko 
zgradil skladiščno-servisni objekt s pripadajočimi površinami. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Posamezni posegi na kmetijska zemljišča so bili obravnavani v 
elaboratu posegov na kmetijska zemljišča in v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje. Novih pobud za spremembo namenske 
rabe kmetijskih zemljišč v tej fazi postopka ni več mogoče 
obravnavati. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe Genius Loci d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

306-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dejavnost v območju arkad pri trgovski 
hiši Nama. Vlagatelj predlaga, da se v prostoru, pridobljenem z 
zasteklitvijo arkad, dopusti tudi trgovinska dejavnost. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V območju zastekljenih arkad, ki morajo biti v javni rabi (z javnim 
programom), je dopustno poleg gostinskega urediti tudi trgovski 
program in podobne združljive javne programe (razstavni prostor 
in podobno), kar bo zagotavljalo pestro javno rabo arkad, 
uglašeno z novo ureditvijo Slovenske ceste. Z zasteklitvijo arkad 
je omogočena razširitev obstoječe veleblagovnice, v kateri že 
sedaj delujejo različni programi trgovske in gostinske ponudbe. 



 

Vlagatelj pripombe Genius loci d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

390-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 84. člen. Vlagateljica pripombe predlaga, 
da se v poplavno ogroženih območjih, kjer je dovoljena gradnja 
stavb z oznakama NA in NB, v podrobnih prostorskih izvedbenih 
pogojih za posamezne EUP doda določilo za najnižjo absolutno 
višinsko nulto koto objekta ter doda besedilo, da naj se kota 
zunanje ureditve ne razlikuje od obstoječe. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pogoje za dejavnosti in posege v prostor določa Uredba o pogojih 
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije 
celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08), soglasja za 
posege v prostor pa izdaja Agencija RS za okolje. Rešitev s PPIP, 
kot je predlagano v pripombi, je v neskladju z uredbo. Zaradi 
različnih pogojev na terenu tudi ni mogoče določiti najnižje 
absolutne višinske nulte kote objektov po EUP. Zanesljivo je treba 
vedno izdelati še elaborat, saj je ključna ugotovitev posameznih 
elaboratov, da gradnja objekta ne vpliva negativno na poplavno 
ogroženost ostalih zemljišč. 

 

Vlagatelj pripombe Genius Loci d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

505-001 

Povzetek pripombe Vlagatelj pripombe predlaga, da se v znotraj območja OPPN 306 
opredeli več manjših območij za izdelavo OPPN. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Opredelitev manjših enot znotraj OPPN 306 bo mogoča po izvedbi 
natečaja, ki bo podal podrobnejše usmeritve za posamezne enote 
urejanja prostora. 

 

Vlagatelj pripombe Genius Loci d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

526-001 

Povzetek pripombe Pobuda se nanaša na dopolnitev urbanističnih pogojev za EUP-79 
in TA-77. Vlagatelj predlaga, da se do začetka širitve Kolodvorske 
ulice dopusti sprememba namembnosti objektov. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V dopolnjenem osnutku OPN MOL ID ja za EUP TA-77 že 
navedeno: »Do realizacije Kolodvorske ulice so v obstoječih 
gabaritih dopustne spremembe namembnosti objektov ali delov 
objektov v okviru obstoječih in dopustnih dejavnosti namenske 
rabe EUP TA-77.« Ker obstoječi objekti ob Kolodvorski ulici ležijo 
tudi v EUP TA-79, se enako določilo doda tudi v določila za EUP 
TA-79. 

 

Vlagatelj pripombe Genius loci d.o.o. 



Zaporedna številka 
pripombe 

895-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na vnos sprememb v OPPN Vrtno mesto 
Kozarje v SD OPN MOL ID. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Spremembe v OPPN Vrtno mesto Kozarje so že upoštevane v SD 
OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe Geograd d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

923-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišč 
s parc. št. 1759/4 in 1759/8, obe k. o. Dobrunje, iz območja 
gozdov v površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS). 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V tej fazi postopka sprememb in dopolnitev OPN MOL ID 
pripomba ni sprejemljiva, ker vsebinsko predstavlja novo pobudo 
za spremembo OPN MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi 
Sprememb in dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in 
Javnega naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 
sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne 
občine Ljubljana – izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 
(na spletni strani Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah 
četrtnih skupnosti MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko 
v fazi obravnave pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo 
pripombe in predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in 
dopolnitve OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Določitev pogojev ali sprememba namenske rabe na omenjenih 
zemljiščih zaradi omogočanja športno-rekreativne dejavnosti se bo 
lahko presojala kot nova pobuda v naslednjih spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID. Novo pobudo za spremembo 
prostorskega akta boste lahko vložili, ko bo Mestna občina 
Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju pobud za spremembe in 
dopolnitve OPN MOL ID in bo zainteresirano javnost pozvala k 
oddaji pobud z obvestilom preko tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe Geograd d.o.o. za Turistično društvo Zadvor 

Zaporedna številka 
pripombe 

425-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišč 
s parc. št. 1759/4 in 1759/8, obe k. o. Dobrunje, iz območja 
gozdov v površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS). 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V tej fazi postopka sprememb in dopolnitev OPN MOL ID 
pripomba ni sprejemljiva, ker vsebinsko predstavlja novo pobudo 
za spremembo OPN MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi 
Sprememb in dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in 
Javnega naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 
sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne 
občine Ljubljana – izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 
(na spletni strani Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah 
četrtnih skupnosti MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko 
v fazi obravnave pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo 
pripombe in predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in 
dopolnitve OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Določitev pogojev ali sprememba namenske rabe na omenjenih 
zemljiščih zaradi omogočanja športno-rekreativne dejavnosti se bo 
lahko presojala kot nova pobuda v naslednjih spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID. Novo pobudo za spremembo 
prostorskega akta boste lahko vložili, ko bo Mestna občina 
Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju pobud za spremembe in 
dopolnitve OPN MOL ID in bo zainteresirano javnost pozvala k 
oddaji pobud z obvestilom preko tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe B. Gjura 

Zaporedna številka 
pripombe 

261-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na zemljišči s parc. št. 809/363 in 809/364, 
obe k. o. Dravlje. Vlagatelj pripombe predlaga, da se na 
omenjenih parcelah omogoči postavitev večnamenskega kioska. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

OPN MOL ID na omenjenih zemljiščih dopušča postavitev 
večnamenskega kioska, če so izpolnjeni vsi predpisani pogoji. 
Možnost postavitve večnamenskega kioska ureja 30. člen odloka 
OPN MOL ID (kioski in ute). Kioske za pripravo in prodajo hrane 
ter večnamenske kioske je dopustno postaviti v času trajanja 
prireditev na prometno dostopnih in komunalno opremljenih javnih 
prometnih in z njih neposredno dostopnih javnih površinah. Za 
daljše časovno omejeno obdobje je na takih površinah dopustno 
postaviti tudi kioske za pripravo in prodajo tradicionalnih 
slovenskih jedi. Postavitev pa je dopustna le, če dopolnjujejo javni 
prostor in ne ovirajo gibanja pešcev ter vzdrževanja komunalnih 
naprav in prometnih objektov. Kioski morajo biti po obliki enotni 
tipski ali za posamezno lokacijo oblikovani po posebnem projektu. 
Obliko in lokacijo kioskov in ut ter vrsto ponudbe določi organ 
Mestne uprave MOL, pristojen za urejanje prostora. 

 

Vlagatelj pripombe B. Gjura 



Zaporedna številka 
pripombe 

262-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na postavitev večnamenskega kioska na 
zemljiščih s parc. št. 960/2 in 959/2, obe k. o. Stožice. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

OPN MOL ID na omenjenih zemljiščih dopušča postavitev 
večnamenskega kioska, če so izpolnjeni vsi predpisani pogoji. 
Možnost postavitve večnamenskega kioska ureja 30. člen odloka 
OPN MOL ID (kioski in ute). Kioske za pripravo in prodajo hrane 
ter večnamenske kioske je dopustno postaviti v času trajanja 
prireditev na prometno dostopnih in komunalno opremljenih javnih 
prometnih in z njih neposredno dostopnih javnih površinah. Za 
daljše časovno omejeno obdobje je na takih površinah dopustno 
postaviti tudi kioske za pripravo in prodajo tradicionalnih 
slovenskih jedi. Postavitev pa je dopustna le, če dopolnjujejo javni 
prostor in ne ovirajo gibanja pešcev ter vzdrževanja komunalnih 
naprav in prometnih objektov. Kioski morajo biti po obliki enotni 
tipski ali za posamezno lokacijo oblikovani po posebnem projektu. 
Obliko in lokacijo kioskov in ut ter vrsto ponudbe določi organ 
Mestne uprave MOL, pristojen za urejanje prostora. 

 

Vlagatelj pripombe B. Gjura 

Zaporedna številka 
pripombe 

263-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na postavitev večnamenskega kioska na 
zemljišču s parc. št. 478/1, k. o. Brinje I. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID - 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Za območje je predpisana izdelava OPPN, ki bo podal 
natančnejše usmeritve za območje. Do uveljavitve OPPN 
postavitev kioska ni dopustna. 
 



Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe B. Gjura 

Zaporedna številka 
pripombe 

264-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na postavitev večnamenskega kioska na 
zemljišču s parc. št. 472/1, k. o. Brinje I. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

OPN MOL ID na omenjenih zemljiščih dopušča postavitev 
večnamenskega kioska, če so izpolnjeni vsi predpisani pogoji. 
Možnost postavitve večnamenskega kioska ureja 30. člen odloka 
OPN MOL ID (kioski in ute). Kioske za pripravo in prodajo hrane 
ter večnamenske kioske je dopustno postaviti v času trajanja 
prireditev na prometno dostopnih in komunalno opremljenih javnih 
prometnih in z njih neposredno dostopnih javnih površinah. Za 
daljše časovno omejeno obdobje je na takih površinah dopustno 
postaviti tudi kioske za pripravo in prodajo tradicionalnih 
slovenskih jedi. Postavitev pa je dopustna le, če dopolnjujejo javni 
prostor in ne ovirajo gibanja pešcev ter vzdrževanja komunalnih 
naprav in prometnih objektov. Kioski morajo biti po obliki enotni 
tipski ali za posamezno lokacijo oblikovani po posebnem projektu. 
Obliko in lokacijo kioskov in ut ter vrsto ponudbe določi organ 
Mestne uprave MOL, pristojen za urejanje prostora. 

 

Vlagatelj pripombe B. Gjura 

Zaporedna številka 
pripombe 

7-001 

Povzetek pripombe Vlagatelj pripombe nasprotuje predlagani spremembi, ki zmanjšuje 
območje pokopališča v EUP DR-577 na vzhodnem in južnem delu. 
V obrazložitev dodaja, da je v času pogrebov Korenčanova ulica 
zaparkirana na pločniku v njeni celotni dolžini. Novo predvideno 
parkirišče – v ZK, na zahodni strani, zaradi množice lastnikov, ki 
niso dosegljivi in živijo v tujini, po njegovem mnenju ni izvedljivo v 
bližnji prihodnosti. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predlagane spremembe OPN MOL ID zmanjšujejo območje ZK, 
tako da je v EUP DR-577 zajeto samo dejansko območje 
pokopališča (do obzidja). V tem delu že do sedaj niso bile 
predvidene površine za parkiranje in se s spremembo torej ne 
zmanjšujejo. Površine za ureditev parkiranja so predvidene na 
zahodnem delu EUP DR-577, kjer so določene z gradbeno črto, 
niso bile predmet sprememb ter še vedno ostajajo na voljo. 

 

Vlagatelj pripombe B. Gjura 

Zaporedna številka 
pripombe 

954-001 



Povzetek pripombe Pobuda se nanaša na spremembo namembnosti zemljišč s parc. 
št. 471/2, 472/2, 470/5, 473/3, 474/2, 486/2 in 485/2, vse k. o. 
Brinje I., ter zemljišč s parc. št. 601/2, 968/2, 969/2, 970/2, 959/2, 
958/2, 957/2, 956/2, 956/4, 959/4 in 960/7, vse k. o. Stožice, iz 
območij, namenjenih parkiranju ali garažiranju, v osrednja 
območja centralnih dejavnosti. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
 
Predlagani poseg primanjkljaj parkirnih mest za sosesko še 
povečuje, ne pa zmanjšuje. Predlagano število parkirnih mest, 
namenjenih soseski BS 3, je premajhno za reševanje 
primanjkljaja, zgoščevanje naselja s stanovanjskimi površinami pa 
ni predvideno. Zagotoviti je treba minimalne površine za parkiranje 
osebnih vozil v soseski in upoštevati celovito zasnovo naselja. 

 

Vlagatelj pripombe A. Globokar 

Zaporedna številka 
pripombe 

831-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo izrisa območja krožišča med 
Dunajsko cesto in obvozno cesto. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se nanaša na vsebine OPN MOL ID, ne pa na 
spremenjene vsebine OPN.  
 
Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki 
so skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo ter 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. Novo pobudo za 
spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, ko bo Mestna 
občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju pobud za 
spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo zainteresirano 
javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko tiskanih 
medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe M. Godec 

Zaporedna številka 
pripombe 

1104-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na predlog ureditve parkirnih mest za osebna 
vozila na zemljišču s parc. št. 633/5, k. o. Črnuče. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Na obravnavanem območju je z 12. členom odloka OPN MOL ID 
dopustno urejati parkirne površine za osebna motorna vozila. 

 

Vlagatelj pripombe V. Godec 



Zaporedna številka 
pripombe 

308-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 625/2, k. o. Nadgorica, iz območja ZDd – druge zelene 
površine v območje IG – gospodarske cone, zemljišča s parc. št. 
625/35, k. o. Nadgorica, iz območja PC – površine cest v območje 
IG – gospodarske cone in zemljišča s parc. št. 625/3, k. o. 
Nadgorica, iz območja ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport 
v območje IG – gospodarske cone. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba glede spremembe namenske rabe zemljišča s parc. št. 
625/2, k. o. Nadgorica, iz območja ZDd – druge zelene površine v 
območje IG – gospodarske cone in zemljišča s parc. št. 625/35, k. 
o. Nadgorica, iz območja PC – površine cest v območje IG – 
gospodarske cone ni sprejemljiva. Območje ZDd – druge zelene 
površine je bilo opredeljeno v skladu z rezultati evidence 
nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana (ENP; projekt 
je v pripravi) in v skladu z veljavnim OPN MOL ID, ki z gradbeno 
mejo (GM) onemogoča gradnjo objektov v pasu proti Brnčičevi 
cesti. 
 
Pripomba glede spremembe namenske rabe zemljišča s parc. št. 
625/3, k. o. Nadgorica, iz območja zelenih površin (ZS) v območje 
IG – gospodarske cone, ni v skladu s strateškimi izhodišči. 
Predlagani poseg ni v skladu z načeli trajnostnega razvoja mesta 
(zaščita pomembnih ekoloških koridorjev in njihove navezave na 
širši regionalni prostor, ohranjanje zelenih površin, zagotavljanje 
ustrezne klimatske, bivalne in ekološke kakovosti v urbanem 
okolju, omejevanje pozidave robov večjih zelenih površin). 
Predlagani poseg ni v skladu z ohranitvijo ključnih prezračevalnih 
koridorjev, pomembnih za klimo mesta Ljubljana (elaborat Analiza 
klime mesta Ljubljana, naročnik Mestna občina Ljubljana, 
november 2000). 

 

Vlagatelj pripombe V. Godec 

Zaporedna številka 
pripombe 

313-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 625/2, k. o. Nadgorica, iz območja ZDd – druge zelene 
površine v območje IG – gospodarske cone, zemljišča s parc. št. 
625/35, k. o. Nadgorica, iz območja PC – površine cest v območje 
IG – gospodarske cone in zemljišč s parc. št. 625/3 in 625/5, obe 
k. o. Nadgorica, iz območja ZS – površine za oddih, rekreacijo in 
šport v območje IG – gospodarske cone. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba glede spremembe namenske rabe zemljišča s parc. št. 
625/2, k. o. Nadgorica, iz območja ZDd – druge zelene površine v 
območje IG – gospodarske cone in zemljišča s parc. št. 625/35, k. 
o. Nadgorica, iz območja PC – površine cest v območje IG – 
gospodarske cone, ni sprejemljiva. Območje ZDd – druge zelene 
površine je bilo opredeljeno v skladu z rezultati evidence 
nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana (ENP; projekt 
je v pripravi) in v skladu z veljavnim OPN MOL ID, ki z gradbeno 



mejo (GM) onemogoča gradnjo objektov v pasu proti Brnčičevi 
cesti. 
 
Pripomba glede spremembe namenske rabe zemljišč s parc. št. 
625/3 in 625/5, obe k. o. Nadgorica, iz območja zelenih površin 
(ZS) v območje IG – gospodarske cone, ni v skladu s strateškimi 
izhodišči. Predlagani poseg ni v skladu z načeli trajnostnega 
razvoja mesta (zaščita pomembnih ekoloških koridorjev in njihove 
navezave na širši regionalni prostor, ohranjanje zelenih površin, 
zagotavljanje ustrezne klimatske, bivalne in ekološke kakovosti v 
urbanem okolju, omejevanje pozidave robov večjih zelenih 
površin). Predlagani poseg ni v skladu z ohranitvijo ključnih 
prezračevalnih koridorjev, pomembnih za klimo mesta Ljubljana 
(elaborat Analiza klime mesta Ljubljana, naročnik Mestna občina 
Ljubljana, november 2000). 

 

Vlagatelj pripombe D. Golez 

Zaporedna številka 
pripombe 

13-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na določila OPN MOL ID na zemljišču s parc. 
št. 524/8, k. o. Ježica, tako, da bo v EUP PS-462 dopustna tudi 
gradnja dvostanovanjskih objektov, določila urbanističnih kazalcev 
pa se povzamejo po veljavnem planu. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Gre za spremembo določil EUP PS-462, ki omogoča uskladitev z 
dejanskim stanjem v prostoru. 

 

Vlagatelj pripombe M. Golob 

Zaporedna številka 
pripombe 

541-001 

Povzetek pripombe Nestrinjanje z lokacijo črpališča za komunalno odpadno vodo v 
Črni vasi. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Na predmetni lokaciji je načrtovano črpališče za komunalno 
odpadno vodo iz Črne vasi (v pripombi je napačno navedeno, da 
gre za čistilno napravo, kar je popolnoma drugovrsten objekt). Ta 
objekt je že načrtovan v veljavnem OPN MOL ID od leta 2010 
naprej. Objekt je dimenzijsko pritličen objekt s tlorisnimi 
dimenzijami do 10 x 10 m, višina pa ne presega 4 m. Prav s tem 
objektom se bo bistveno izboljšalo ekološko stanje celotnega 
območja Črne vasi in Ljubljanice, s tem pa bo bistveno izboljšano 
stanje v Krajinskem parku Ljubljansko barje in posledično v 
varstvenem območju Natura 2000. Črpališče s primerno 
zasaditvijo (ohranitev obstoječe vegetacije na parceli in dodatna 
zazelenitev) ne bo vplivalo na poglede oziroma vplivno območje 
Plečnikove cerkve sv. Mihaela. Objekt bo zaprt, zvočno izoliran ter 
zrako- in vodotesen, tako da ne bo okoljskih vplivov na sosednja 
zemljišča. V PPIP za predmetno območje se dodajo določila v 
zvezi z lociranjem objekta črpališča na največjo možno 
oddaljenost od obstoječih zazidljiv zemljišč ter zahtevo po aktivni 
zasaditvi objekta tako, da bo objekt v celoti zakrit pred pogledi s 
ceste in sosednjih zemljišč. 



 

Vlagatelj pripombe L. Gorenc 

Zaporedna številka 
pripombe 

278-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe iz drugih 
zelenih površin (ZDo) v površine za stanovanjsko gradnjo (SS). 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Območje je namenjeno zagotavljanju poplavne varnosti JZ dela 
Ljubljane. Enota urejanja prostora VI-460 je namenjena ureditvi 
razbremenilnika 1 za odvajanje poplavnih voda Malega Grabna na 
območje barja, ki je ključen za poplavno varnost naselja ob njem 
in Viča. Vtok v razbremenilnik je predviden na ovinku Malega 
grabna, kjer se poplavne vode zaradi velike energije in zoženja 
struge dolvodno redno prelivajo čez rečni breg in poplavljajo 
bližnje objekte. Nadalje je potek razbremenilnika predviden po 
naravni depresiji, kjer odtok poplavnih voda preprečuje le obstoječi 
objekt na naslovu Ramovševa ulica 16, ki ga je treba odstraniti. 

 

Vlagatelj pripombe L. Gorenc 

Zaporedna številka 
pripombe 

280-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe iz drugih 
zelenih površin (ZDo) v površine za stanovanjsko gradnjo (SS) za 
zemljišči s parc. št. 2094/19 in 2094/20, obe k. o. Vič. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Območje je namenjeno zagotavljanju poplavne varnosti JZ dela 
Ljubljane. EUP VI-460 je namenjena ureditvi razbremenilnika 1 za 
odvajanje poplavnih voda Malega Grabna na območje barja. 

 

Vlagatelj pripombe Gorenc d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

314-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe na zemljišču 
s parc. št. 1728/22, k. o. Vič, iz splošnih večstanovanjskih površin 
v gospodarske cone. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Na zemljišču s parc. št. 1728/22, k. o. Vič, je namenska raba SSsv 
– splošne večstanovanjske površine veljavna od uveljavitve 
Občinskega prostorskega načrta MOL - izvedbeni del (OPN MOL 
ID), 23. 10. 2010, ki je v EUP VI-521 predvidel izdelavo OPPN 273 
Tovil. 
Priprava OPPN 273 Tovil, kjer bodo natančnejše izdelane rešitve 
glede namenske rabe, odmikov, višin in drugih urbanističnih 
pogojev, ni predmet tega postopka. 

 

Vlagatelj pripombe GORENC, Proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

909-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe na zemljišču 
s parc. št. 1728/22, k. o. Vič, iz splošnih večstanovanjskih površin 
v gospodarske cone. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Na zemljišču s parc. št. 1728/22, k. o. Vič, je namenska raba SSsv 
– splošne večstanovanjske površine veljavna od uveljavitve 
Občinskega prostorskega načrta MOL - izvedbeni del (OPN MOL 
ID), 23. 10. 2010, ki je v EUP VI-521 predvidel izdelavo OPPN 273 
Tovil. 
Priprava OPPN 273 Tovil, kjer bodo natančnejše izdelane rešitve 
glede namenske rabe, odmikov, višin in drugih urbanističnih 
pogojev, ni predmet tega postopka. 

 

Vlagatelj pripombe GORENJE, d.d. 

Zaporedna številka 
pripombe 

1050-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na OPPN 123: Magistrova - Posavskega. 
Vlagatelj pripombe predlaga, da se ukine OPPN, saj ni mogoče 
izvesti dostopov do obstoječih industrijskih objektov v EUP ŠI-261 
oziroma ŠI-408. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Ukinitev OPPN za novo načrtovano povezovalno cesto 
Magistrova–Posavskega ni sprejemljiva, saj je treba izdelati 
OPPN, s katerim se bo načrtovana cesta podrobneje umestila v 
prostor. Razlog za ohranitev obveze po izdelavi OPPN je tudi, da 
bo povezovalna cesta prečkala železniško infrastrukturo in da gre 
za novo načrtovan poseg, ki ga je treba uskladiti z vsemi deležniki 
v prostoru. Pobuda, da se dopusti ureditev dostopa do obstoječih 
objektov, je sprejemljiva in se predpiše kot dopustni poseg pred 
uveljavitvijo OPPN. 

 

Vlagatelj pripombe M. Gorenšek 

Zaporedna številka 
pripombe 

1150-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izris stavbnega zemljišča za objekte na 
naslovu Hauptmanca 58. Širitev stavbnega zemljišča ni zajela 
gospodarskega poslopja, ki ima gradbeno dovoljenje, na južnem 
delu zemljišča s parc. št. 611/50, k. o. Karlovško predmestje. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in 
urbanističnim kriterijem. Stavbno zemljišče je bilo izrisano z 
upoštevanjem priloženega gradbenega dovoljena in ne na podlagi 
stanja v prostoru. Predmetno gospodarsko poslopje namreč ne 
stoji na lokaciji, ki je določeno v gradbenem dovoljenju. 
Ne glede na to se objekt razpršene gradnje, ki ima gradbeno 
dovoljenje, obravnava kot legalen, v prostorskih aktih pa kot 
območja razpršene gradnje, ki se lahko opredelijo le kot stavbišča 
(skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta). Gre za tip 
razpršene gradnje izven območij stavbnih zemljišč v namenski 
rabi K – kmetijske površine, znotraj Krajinskega parka Ljubljansko 
barje - I. varstveni režim, na območju Nature 2000, ekološko 



pomembnem območju, na območju varstva kulturne dediščine in 
poplavno ogroženem območju (območje srednje nevarnosti), zato 
so vsi posegi v prostor omejeni z naravovarstvenimi pogoji. Z 
grafičnim znakom se prikažejo samo stavbišča objektov, ki so na 
predlog lastnika vrisana v zemljiškem katastru, stavbna zemljišča 
pa se ne določijo. 

 

Vlagatelj pripombe J. Gorše 

Zaporedna številka 
pripombe 

1130-001 

Povzetek pripombe Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na delu 
zemljišča s parc. št. 1350, k. o. Ježica, in sicer iz kmetijskega v 
stavbno zemljišče za stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Omenjeno zemljišče se nahaja na ožjem območju s strogim 
vodovarstvenim režimom (VVO IIa) vodonosnika Ljubljanskega 
polja. V skladu z varstvenimi režimi Uredbe o vodovarstvenem 
območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja na tem 
območju novogradnje in širitev naselij niso dovoljene. 

 

Vlagatelj pripombe A. Gosnar 

Zaporedna številka 
pripombe 

305-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izvzem poti preko zemljišč s parc. št. 
2339/1, 2339/2 in 2339/3, vse k. o. Kašelj, iz javnih površin. V 
pripombi je navedeno, da je pot zasebni dovoz do stanovanjske 
hiše. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 



pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
Obstoječi odsek poti iz pripombe je kot javna površina v OPN 
MOL ID določen že vse od njegove uveljavitve v letu 2010. 
Predstavlja dostop do enega obstoječega stanovanjskega objekta, 
to je do objekta na zemljišču s parc. št. 2339/3, k. o. Kašelj, ter 
dostop z južne strani do nepozidanih zazidljivih zemljišč, to sta 
zemljišči s parc. št. 2339/1 in 2339/2, obe k. o. Kašelj. Podaljšek 
obstoječe poti proti vzhodu predstavlja dodatno še dostop z južne 
strani za zazidljivi prostor na zemljišču s parc. št. 2122/1, k. o. 
Kašelj, ter dostop do predvidenih rekreativnih in zelenih površin v 
območju urejanja prostora PO-616. Zaradi zagotavljanja prometne 
dostopnosti do vseh ureditev v prostoru je določitev obstoječe poti 
kot javne površine v OPN MOL ID ustrezna. 

 

Vlagatelj pripombe M. in R. Gostinčar 

Zaporedna številka 
pripombe 

1154-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na ukinitev OPPN 251 (EUP PO-674) in 
urejanje na podlagi OPN MOL ID, na izvzem urbanističnih 
pogojev, ki določajo, da je območje namenjeno za rušence z 
Zaloške ceste, ter na spremembo pogojev tako, da se dovoz do 
zemljišč v EUP PO-674 zagotovi po obstoječih cestah in ne mimo 
Zadružnega doma. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva v delu, ki se nanaša na določila glede 
rušencev. V podrobnih prostorskih izvedbenih pogojih za EUP PO-
674 se je določilo, da se območje, namenjeno za rušence s trase 
Zaloške ceste med vzhodno obvoznico in Vevško cesto, črta. 
Pripomba se v delu, ki se nanaša na ukinitev OPPN ter na 
spremembo pogojev glede dovoza do zemljišč v EUP PO-674, ne 
nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – pripomba po 
vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN MOL ID. 
Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in dopolnitev OPN 
MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega naznanila o javni 
razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o 
prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki je 
bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani Mestne občine 
Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti MOL ter v 
časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave pripomb z 
javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in predlogi, ki se 
nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 



V postopku izdelave OPN MOL ID so bili za določitev območij 
urejanja z OPPN, ki jih predpisuje ZPNačrt, upoštevani enotni 
kriteriji. OPPN so praviloma predpisani za območja, kjer gre za 
poseg, ki zahteva celovit pristop, za območja celovite prenove, 
širitev naselja za vsa območja, večja od 5.000 m2, za sanacijo 
razpršene gradnje, za območja, ki nimajo urejenih dostopov, 
parcelacije in niso komunalno opremljena, ter za gradnjo objektov 
in naprav gospodarske javne infrastrukture. Z urejanjem na 
podlagi OPPN se na večjih območjih zagotovijo racionalna raba 
prostora in ustrezne prostorske ureditve, ki vključujejo celovite 
arhitekturne, krajinsko-arhitekturne in infrastrukturne (promet, 
komunala) rešitve.  
Na območju EUP PO-674, ki je veliko približno 27.000 m2, je 
način urejanja z OPPN določen, ker urejanje na podlagi OPPN 
omogoča organizirano in optimalno urejanje večjega območja, 
predvsem pri zagotavljanju skupne komunalne in prometne 
opremljenosti zemljišč ter pri parcelaciji. Izdelana urbanistična 
rešitev s prometno preveritvijo sicer preverja navedene vsebine, 
vendar obravnava le del območja OPPN, kar pa ne zagotavlja 
optimalnih in celovitih rešitev za celotno območje OPPN. Celotno 
območje namreč ni komunalno opremljeno, problem predstavlja 
neustrezna obstoječa prometna ureditev in dostop do območja, 
razdrobljeno lastništvo in parcelna struktura pa v tej fazi še ne 
omogočata optimalne urbanistične zasnove in umestitve objektov 
v prostor (na primer potrebne bi bile dodatna širitev stavbnih 
zemljišč na jugovzhodni strani, vzpostavitev služnosti za dostope 
ipd.). 

 

Vlagatelj pripombe L. Govednik 

Zaporedna številka 
pripombe 

718-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 996/5, 996/6, 996/3, 997, 995/1, 995/2, 995/3, 1052 in 
1051/1, vse k. o. Kašelj, iz kmetijskega zemljišča v stavbno 
zemljišče za gradnjo EKO pasivnega vrtca, dvorano za center 
vseživljenjskega učenja ali materinski dom in stanovanja za mlade 
družine. Za namen vzpostavitve navedenega stavbnega zemljišča 
je predlagana zamenjava, tako da se iz stavbnih zemljišč izločijo 
zemljišča s parc. št. 2513, 2504/2 in 2512, vse k. o. Volavlje, ter 
zemljišči s parc. št. 2973/1 in 2973/2, obe k. o. Volavlje. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda na delu navedenih zemljišč (s parc. št. 996/3, 996/5 in 
996/6, vse k. o. Kašelj) je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato 
spremembe v gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso 
bile prikazane. 
Na preostalem delu zemljišč (s parc. št. 997, 995/1, 995/2, 995/3, 
1052, 1051/1, vse k. o. Kašelj) pripomba po vsebini predstavlja 
novo pobudo za spremembo OPN MOL ID, kar velja tudi za 
predlog za izločitev iz zazidljivosti in vrnitev v kmetijska zemljišča 
na zemljiščih s parc. št. 2513, 2504/2, 2512, 2973/1 in 2973/2, vse 
k. o. Volavlje. 
Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in dopolnitev OPN 
MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega naznanila o javni 



razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o 
prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki je 
bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani Mestne občine 
Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti MOL ter v 
časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave pripomb z 
javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in predlogi, ki se 
nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe I. Grad 

Zaporedna številka 
pripombe 

596-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe dela 
zemljišča s parc. št. 2937/8, k. o. Kašelj, iz kmetijskega zemljišča 
v stavbno z namenom legalizacije terase gostinskega lokala. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe I. Grad 



Zaporedna številka 
pripombe 

600-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 2938, k. o. Kašelj, iz kmetijskega zemljišča v stavbno 
zemljišče (ZS) za ureditev teniškega igrišča s parkirišči. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe B. Grčar 

Zaporedna številka 
pripombe 

287-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na območje VI-128, nekdanji kino Vič, v 
zvezi z varstvom pred hrupom, pri čemer se v pripombi strinjajo s 
spremembo stopnje varstva pred hrupom iz IV. v III. stopnjo, ker 
gre za območje v neposredni bližini stanovanjske soseske. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Veljavna Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju 
(Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) določa, da se 
na območjih centralnih dejavnosti določi III. stopnja varstva pred 
hrupom (SVPH). Območje VI-128, nekdanji kino Vič, je območje 
centralnih dejavnosti, zato se mu določi III. SVPH. 

 

Vlagatelj pripombe V. Gregorič 

Zaporedna številka 
pripombe 

129-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na povečan promet, mirujoči promet in 
onesnaževanje zraka zaradi novogradnje na zemljiščih s parc. št.  
3492/1 in 3492/2, k. o. Tabor, v EUP SL-191. Vlagatelj se ne 
strinja z gradnjo. 



Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Na podlagi usklajevanj s pristojnimi nosilci urejanja prostora 
(Ministrstvom za kulturo in Zavodom RS za varstvo kulturne 
dediščine) in izdelanimi idejnimi zasnovami objekta se delno 
korigirajo usmeritve za pozidavo območja SL-191. Skladno z 
določili nekdaj veljavnega ZN, v katerem je bilo že predvideno, da 
se del območja pozida, se dopušča navezava novega objekta na 
slepo fasado objekta ob Resljevi cesti, ki leži severno od 
predvidene gradnje, pozidava proti jugu pa se omeji. Nepozidan 
zunanji prostor na južni strani v navezavi na Trubarjevo ulico je 
opredeljen kot javna površina ter je v tem delu širok več kot 10 m 
in namenjen pešcem. Drevo na jugozahodnem delu EUP 
predstavlja pomembno vrednoto v gosto poseljenem mestnem 
okolju, zato se navede zahteva po njegovi ohranitvi oziroma 
nadomestitvi v neposredni bližini. 

 

Vlagatelj pripombe H. Grilc 

Zaporedna številka 
pripombe 

1087-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na predlog spremembe namenske rabe EUP 
ČR-708 iz ZDd nazaj v stanovanjsko rabo in na predlog 
spremembe namenske rabe EUP ČR-535 v zelenico oziroma 
park. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba glede ureditve parkirišča na zemljiščih s parc. št. 
1106/3, 1106/4 in 1106/5, vse k. o. Črnuče, se upošteva tako, da 
se zemljišče s parc. št. 1106/3, k. o. Črnuče, izvzame iz EUP ČR-
708 ZDd in se priključi k EUP ČR-131 SScv. 
Pripomba glede spremembe namenske rabe EUP ČR-535 v 
zelenico oziroma park ni sprejemljiva. Predlagani poseg ni v 
skladu s strateškimi usmeritvami, ki uvrščajo obravnavano 
območje v območje nizke do srednje zazidave v zelenju in v 
Urbanističnem načrtu določajo območje EUP ČR-535 kot območje 
srednje visokih višinskih gabaritov. Predlagani poseg ni v skladu s 
temeljnimi merili in usmeritvami za urbanistično urejanje prostora 
MOL, ki določa, da je prednostno zagotavljanje površin za 
pozidavo znotraj že urbaniziranih območij (razvoj »navznoter« z 
zgoščevanjem poselitve in prenovo) z uveljavljanjem racionalne 
rabe prostora z zgostitvami poselitve znotraj sedanjih zazidalnih 
površin, z razvojem kompaktnega mesta, z dekoncentriranim 
zgoščevanjem suburbanih območij v širšem mestnem prostoru, s 
povezovanjem koncentracij poselitve z JPP oziroma z 
zgoščevanjem poselitve ob postajališčih JPP 

 

Vlagatelj pripombe B. Grom 

Zaporedna številka 
pripombe 

220-001 

Povzetek pripombe Pripomba izraža nasprotovanje spremembam stopenj varstva pred 
hrupom v OPN MOL ID. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Sprememba karte hrupa v spremembah in dopolnitvah OPN MOL 
ID je bila potrebna zaradi sprememb področne zakonodaje, novo 



izdelane Strateške karte hrupa za IPPC zavezance v MOL-u, 
novelacije karte hrupa cestnega prometa za MOL, strateške karte 
hrupa za pomembne železniške proge v RS in ločeno za MOL. V 
okviru sprememb in dopolnitev OPN MOL ID se je tako pripravil 
nov predlog stopenj varstva pred hrupom, ki upošteva tudi 
dejansko stanje na osnovi kartiranja hrupa cest, železnic in IPPC 
zavezancev v letih 2012–2014. Na podlagi ugotovitev okoljskega 
poročila se je v okviru predloga s. d. OPN MOL ID karta hrupa 
spremenila tako, da je odpravila pomanjkljivosti, ugotovljene v 
javno razgrnjenem okoljskem poročilu. Osnovo za pripravo karte 
hrupa so predstavljali zakonski okvir ter kriteriji, ki so bili 
postavljeni v okviru strokovne podlage Spremembe in dopolnitve 
področij varstva pred hrupom v OPN MOL ID (A-PROJEKT, 
2015), ki so bili dopolnjeni na podlagi priporočil iz okoljskega 
poročila ter upoštevanja pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega 
osnutka s. d. OPN MOL ID. 
 
Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. Upoštevani 
so vsi podatki o stanju hrupa v okolju (cestni promet, železniški 
promet, IPPC zavezanci, razvojna in prireditvena območja v MOL 
ipd.). Kjer stanje hrupne obremenjenosti to omogoča, je določena 
II. SVPH, drugod je v območjih poselitve določena potencialna II. 
SVPH, kjer se dolgoročno zagotavljajo taki ukrepi, da bo mogoča 
določitev II. SVPH. Na območjih mirnih območij na prostem se 
glede na Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju 
upošteva določilo o pasu 1000 m, za katere se predpiše III. SVPH. 

 

Vlagatelj pripombe B. Grom 

Zaporedna številka 
pripombe 

265-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo izrisa regulacijske linije za 
Trstenjakovo ulico. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 



so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Trstenjakova ulica je skladno z dejanskim stanjem v celotni dolžini 
od Parmove ulice do Dunajske ceste z regulacijsko linijo 
opredeljena kot javna površina ceste. Navedena opredelitev 
omogoča uveljavitev različnih prometnih režimov, ki pa jih ne 
določa OPN MOL ID.  
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe B. Grom 

Zaporedna številka 
pripombe 

266-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo izrisa regulacijske linije za 
Trstenjakovo ulico in spremembo območja varstva pred hrupom. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se v delu, ki se nanaša na predlog spremembe izrisa 
regulacijske linije za Trstenjakovo ulico, ne nanaša na 
spremenjene vsebine OPN MOL ID – pripomba po vsebini 
predstavlja novo pobudo za spremembo OPN MOL ID. Glede na 
vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in dopolnitev OPN MOL ID 
(Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega naznanila o javni razgrnitvi 
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o 
prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki je 
bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani Mestne občine 
Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti MOL ter v 
časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave pripomb z 
javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in predlogi, ki se 
nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Trstenjakova ulica je skladno z dejanskim stanjem v celotni dolžini 
od Parmove ulice do Dunajske ceste z regulacijsko linijo 
opredeljena kot javna površina ceste. Navedena opredelitev 
omogoča uveljavitev različnih prometnih režimov, ki pa jih ne 
določa OPN MOL ID.  
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
 
Pripomba je v delu, ki se nanaša na predlog spremembe območja 
varstva pred hrupom, sprejemljiva. Stopnje varstva pred hrupom 
(SVPH) so v spremembah in dopolnitvah OPN MOL ID določene 



na podlagi področne zakonodaje in glede na stanje hrupne 
obremenjenosti. Pripomba je sprejemljiva, območju se določi II. 
SVPH. 

 

Vlagatelj pripombe V. in A. Grošelj 

Zaporedna številka 
pripombe 

109-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 103/3 in 105/3, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K2) 
v zazidljivo zemljišče (A). 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne 
pomeni zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja 
vrzeli. Poseg bi pomenil razpršeno gradnjo, ki v prostoru 
predstavlja negativni pojav, le-tega pa je treba v največji možni 
meri sanirati in omejiti, saj so zanj značilne neracionalna izraba 
prostora, nezadostna komunalna opremljenost ipd. Predlagani 
poseg ni v skladu z ohranitvijo ključnih prezračevalnih koridorjev, 
pomembnih za klimo mesta Ljubljana (elaborat Analiza klime 
mesta Ljubljana, naročnik Mestna občina Ljubljana, november 
2000). Predlagani poseg se nahaja tudi na območju varstva 
kmetijskih zemljišč. 

 

Vlagatelj pripombe T. Gruenfeld 

Zaporedna številka 
pripombe 

174-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na ureditev parkirišča za avtodome v EUP 
RN-602. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

EUP RN-602 je prvenstveno namenjena ureditvi javne tlakovane 
površine – trga kot programskega vozlišča. Gre za tlakovane in 
zelene površine, kjer se uredita preplet površin za pešce, 
kolesarje in postajališče avtobusnega ali rečnega prometa ter se 
opremijo z urbano opremo. Predlagane usmeritve za širše 
območje so: uredi se dostop do vode (postajališče rečnega 
prometa), ob južni strani mostu se lahko uredi dodatna brv, ki 
poveže Pot spominov in tovarištva, uredi se peš prehod pod 
mostom na vzhodni strani Ljubljanice, v omejenem obsegu je 
dopustna tudi ureditev parkirnih mest za gostilno Livada. Pri 
ureditvah je treba upoštevati odmik in prepoved poseganja v 
območje Poti spominov in tovarištva.  
Dopustna ureditev parkirnih mest za gostilno Livada je predvidena 
kot občasna možnost uporabe zemljišča ob povečanem obisku 
gostilne, če se zapolni parkirišče na severni strani Hladnikove 
ceste ob gostilni, ne kot stalna ureditev za avtodome, ki potrebuje 
še dodatno opremo. 

 

Vlagatelj pripombe T. Gruenfeld 



Zaporedna številka 
pripombe 

175-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na ureditev parkirišča za avtodome v EUP 
RN-472 s standardno infrastrukturo. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Vsebina pripombe za izgradnjo parkirišča za avtodome je delno že 
vključena v OPN MOL ID. Za EUP RN-472 je predpisana izdelava 
OPPN 326 Livada – šport, v sklopu katerega se lahko uredi 
parkirišče za avtodome s pripadajočimi servisnimi objekti, ki 
morajo hkrati služiti tudi uporabnikom športnih in otroških igrišč. 
Lokacija parkirišča bo določena v sklopu izdelave OPPN. Ker je 
pri ureditvi parkirišča za avtodome potrebna tudi komunalna 
opremljenost zemljišč, je treba za območje prej izdelati OPPN. 
Glede na oceno, da parkirišče za do 20 avtodomov ne zadosti 
potrebam, se omejitev števila črta iz usmeritev za OPPN. 

 

Vlagatelj pripombe T. Gruenfeld 

Zaporedna številka 
pripombe 

176-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na ureditev parkirišča za avtodome v EUP 
RN-342. Vlagateljica pripombe predlaga, da se parkirišče uredi 
vsaj do sprejetja OPPN na tem območju. Zaželena je standardna 
infrastruktura (stebriček za oskrbo s pitno vodo, stebriček za 
oskrbo z elektriko, postaja za praznjenje kemičnih stranišč in 
izpust odpadne vode, smetnjaki za ločeno odlaganje smeti, 
internetni dostop, informacijske table). Predlaga, da območje 
dolgoročno vključuje turistično-rekreacijski center z marino, 
trgovino za prodajo, servisiranje avtodomov, prikolic in čolnov ter 
možnost nastanitve v premičnih ali nepremičnih enotah. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba za umestitev parkirišča za avtodome v EUP RN-342, 
OPPN 361 Marina Livada, je delno sprejemljiva. Do uveljavitve 
OPPN se dopusti začasna ureditev parkirišča za avtodome s 
pripadajočimi servisnimi objekti. Parkirišče za avtodome je sicer 
predvideno v sosednjem območju južno od Hladnikove ceste 
(EUP RN-472), za katero je predpisana izdelava OPPN 326 
Livada – šport. Obravnavana EUP RN-342 je namenjena 
naslednjim dejavnostim in programom: odprtim zelenim 
rekreacijskim površinam (otroška igrišča, športna igrišča, pešpoti), 
parkovnim ureditvam in zasaditvam brežin in nabrežij v površini 
najmanj 60 % območja OPPN; ureditvi kopališča; hotelskim, 
gostinskim in drugim podobnim stavbam za kratkotrajno 
namestitev, stavbam za šport; rečnemu pristanišču s pripadajočimi 
pristaniškimi napravami in pripadajočimi servisnimi objekti ter 
bencinskemu servisu za potrebe rečnih plovil; paviljonskim 
objektom za potrebe veslaškega športa; obvodni sprehajalni poti, 
vstopno-izstopnemu mestu za rečni promet in brvi čez potok 
Spodnji Galjevec ob izlivu v Ljubljanico. Program je obsežen, zato 
parkirišča za avtodome s pripadajočimi servisnimi objekti 
dolgoročno ni mogoče dodatno umestiti v območje. 

 

Vlagatelj pripombe T. Gruenfeld 



Zaporedna številka 
pripombe 

484-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopustitev ureditve več vstopnih in 
izstopnih točk oziroma pomolov na Ljubljanici v velikosti najmanj 
20 m2, v EUP RN-342 in splošno. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Določila OPN MOL ID že dopuščajo gradnjo vstopno-izstopnih 
mest za rečni promet ob vodotokih in pomolov v namenskih rabah 
ZS, ZPp in ZDo. Pripomba se upošteva tako, da se v Prilogi 4 
odloka OPN MOL ID črta dodatna omejitev velikosti teh objektov, 
saj njihovo umeščanje v prostor urejajo tudi drugi zakoni in 
predpisi (Zakon o vodah, Odlok o določitvi plovbnega režima, 
Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (s 
spremembami) …). Vstopno-izstopna mesta na Ljubljanici določa 
Odlok o določitvi plovbnega režima za območje MOL, ki določa 
tudi skrbnika plovbnega območja, to je organ mestne uprave MOL, 
pristojen za gospodarske javne službe. 

 

Vlagatelj pripombe T. Gruenfeld 

Zaporedna številka 
pripombe 

485-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopustitev ureditve razglednih točk – 
teras z nadstrešnicami na bregovih Ljubljanice v območju RN-342 
in splošno. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
 



Sicer odlok OPN MOL ID v 12. členu že dopušča tudi ureditve 
parkovnih površin, površin za pešce, pomolov, dostopov do vode, 
utrjenih brežin vodotokov ipd., kamor se lahko uvrsti tudi 
»razgledišče«, v tem primeru brez nadstrešnice. 

 

Vlagatelj pripombe A. Grum 

Zaporedna številka 
pripombe 

255-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 565/5, k. o. Trebeljevo, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Poseg je v neskladju s strateškimi izhodišči in z urbanističnimi 
kriteriji. Poselitev se usmerja v nepozidana stavbna zemljišča v 
strnjenih naseljih oziroma so širitve naselij le posledica zgoščanja, 
zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli. Upoštevanje posega bi 
ustvarilo žarišče razpršene gradnje, ki je v prostoru negativen, 
degradirajoč pojav, zato je širitev razpršene gradnje tudi zakonsko 
prepovedana. Poleg tega bi gradnja posegala na varstveno 
območje: po uradnih javno dostopnih evidencah Agencije RS za 
okolje navedeno zemljišče leži v območju širšega 
vodovarstvenega območja - VVO III. 

 

Vlagatelj pripombe M. Habicht 

Zaporedna številka 
pripombe 

602-001 

Povzetek pripombe Zaradi legalizacije obstoječih objektov se pripomba nanaša na 
spremembo določil EUP PS-462 tako, da bodo:  
 
a) izbrisana določila, da novogradnje niso dopustne, 
b) znotraj območja dopustne tudi gradnje dvostanovanjskih 
objektov, 
c) dopustne gradnje objektov z višino 7,4 m, 
d) urbanistični kazalci povzeti po veljavnem planu, 
e) ukinjene gradbene meje, 
f) dopustna gradnja več objektov na eni gradbeni parceli, 
velikost in oblika parcele nista določeni za posamezno tipologijo 
gradnje, 
g) dopustna gradnja tudi drugih enostavnih in nezahtevnih 
objektov razen garaže in nadstrešnic. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

a) Pripomba je sprejemljiva, dopusti se gradnja objektov, ki 
omogoča uskladitev z dejanskim stanjem.  
b) Pripomba je sprejemljiva. Gre za spremembo določil EUP PS-
462, ki omogoča uskladitev z dejanskim stanjem.  
c) Pripomba se upošteva, dopusti se tudi gradnja objektov tipa V z 
višino do 11,00 m. 
d) Pripomba se upošteva, urbanistični kazalci se povzamejo po 
veljavnem planu. 



e) Pripomba se delno upošteva, doda se določilo, da gradbeno 
mejo lahko presegajo balkoni, napušči in nadstreški nad vhodi.  
f) Pripomba ni sprejemljiva, vsaka posamezna stavba mora imeti 
parcelo, namenjeno gradnji, ki je določena glede na tipologijo 
zazidave.  
g) Pripomba se ne upošteva, v območjih večstanovanjskih stavb 
se ne spodbuja gradnja preostalih enostavnih in nezahtevnih 
objektov. 

 

Vlagatelj pripombe S. Ham 

Zaporedna številka 
pripombe 

1057-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopolnitev PPIP za TR-207 (in ostali del 
Murgel) tako, da se dopusti tudi gradnja kleti. Vlagateljica 
pripombe tudi predlaga, da morajo biti vse dopustne dozidave, 
rekonstrukcije, vzdrževalna dela in ureditve (izvedba vhodnih niš, 
ograj, širitve atrijev) oblikovani po vzoru tipskih projektov tako, da 
bo pri zunanji podobi stavb zagotovljena oblikovna uskladitev z 
arhitekturo obstoječih tipskih hiš. Projekte mora potrditi avtor 
arhitekture stavbe oziroma dedič avtorskih pravic. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Ker enoten tipski projekt za gradnjo prizidkov ne obstaja, je 
trenutno za vsak prizidek v naselju izdelan svoj projekt, prilagojen 
funkcionalnim potrebam investitorja, vendar »tipski« po zunanjem 
videzu. Oblikovno uskladitev z arhitekturo obstoječih tipskih hiš v 
skladu z določili OPN MOL ID potrjuje avtor arhitekture stavbe 
oziroma dedič avtorskih pravic. Zahteva v PPIP, da morajo biti 
gradnje izvedene po tipskih projektih, ki zagotavljajo oblikovno 
uskladitev z arhitekturo obstoječih hiš, se torej nanaša izključno na 
zunanjo podobo hiše, ne pa tudi na notranjo organizacijo 
prostorov in tudi ne na morebitno podkletitev stavbe, saj klet ne 
vpliva na zunanjo podobo hiše in na identiteto območja. Ker je v 
12. členu OPN MOL ID splošno dopustna gradnja kletnih etaž, jih 
dopuščamo tudi na tem območju. Seveda pa morajo upoštevati 
geomehanske in hidrološke razmere, komunalne vode, zaščito 
podtalnice, stabilnost sosednjih objektov itd. Zato se PPIP popravi 
tako, da se dopusti gradnja kleti. 

 

Vlagatelj pripombe S. Ham 

Zaporedna številka 
pripombe 

1058-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na določila za zemljišče s parc. št. 313/904, 
k. o. Trnovsko predmestje. Vlagateljica pripombe navaja, da kljub 
temu, da zemljišče z veljavnim OPN MOL ID ni opredeljeno kot 
javna površina, zemljišča ni mogoče odkupiti, ker je v Evidenci 
nepremičnega premoženja MOL opredeljeno kot javna površina. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Za širše območje obravnave se bodo na podlagi rezultatov 
evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana 
(ENP; projekt je v pripravi) in podatkov o lastništvu zemljišč 



dopolnili in uskladili tudi podatki o javnih površinah v OPN MOL 
ID. 

 

Vlagatelj pripombe S. Ham 

Zaporedna številka 
pripombe 

550-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopolnitev PPIP za TR-207 (in ostali del 
Murgel) tako, da se dopusti tudi gradnja kleti. Vlagateljica 
pripombe tudi predlaga, da morajo biti vse dopustne dozidave, 
rekonstrukcije, vzdrževalna dela in ureditve (izvedba vhodnih niš, 
ograj, širitve atrijev) oblikovani po vzoru tipskih projektov tako, da 
bo pri zunanji podobi stavb zagotovljena oblikovna uskladitev z 
arhitekturo obstoječih tipskih hiš. Projekte mora potrditi avtor 
arhitekture stavbe oziroma dedič avtorskih pravic. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Ker enoten tipski projekt za gradnjo prizidkov ne obstaja, je 
trenutno za vsak prizidek v naselju izdelan svoj projekt, prilagojen 
funkcionalnim potrebam investitorja, vendar »tipski« po zunanjem 
videzu. Oblikovno uskladitev z arhitekturo obstoječih tipskih hiš v 
skladu z določili OPN MOL ID potrjuje avtor arhitekture stavbe 
oziroma dedič avtorskih pravic. Zahteva v PPIP, da morajo biti 
gradnje izvedene po tipskih projektih, ki zagotavljajo oblikovno 
uskladitev z arhitekturo obstoječih hiš, se torej nanaša izključno na 
zunanjo podobo hiše, ne pa tudi na notranjo organizacijo 
prostorov in tudi ne na morebitno podkletitev stavbe, saj klet ne 
vpliva na zunanjo podobo hiše in na identiteto območja. Ker je v 
12. členu OPN MOL ID splošno dopustna gradnja kletnih etaž, jih 
dopuščamo tudi na tem območju. Seveda pa morajo upoštevati 
geomehanske in hidrološke razmere, komunalne vode, zaščito 
podtalnice, stabilnost sosednjih objektov itd. Zato se PPIP popravi 
tako, da se dopusti gradnja kleti. 

 

Vlagatelj pripombe S. Ham 

Zaporedna številka 
pripombe 

612-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na določila za zemljišče s parc. št. 313/904, 
k. o. Trnovsko predmestje. Vlagateljica pripombe navaja, da kljub 
temu, da zemljišče z veljavnim OPN MOL ID ni opredeljeno kot 
javna površina, zemljišča ni mogoče odkupiti, ker je v Evidenci 
nepremičnega premoženja MOL opredeljeno kot javna površina. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Za širše območje obravnave se bodo na podlagi rezultatov 
evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana 
(ENP; projekt je v pripravi) ter podatkov o lastništvu zemljišč 
dopolnili in uskladili tudi podatki o javnih površinah v OPN MOL 
ID. 

 

Vlagatelj pripombe A. Hefferle 

Zaporedna številka 
pripombe 

633-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na pobudo št. 2021. Vlagatelj pripombe 
predlaga izbris gradbene meje (GM) za gradnjo poslovnega 
objekta do P+2 zaradi neposredne bližine obstoječih 
stanovanjskih stolpnic. V obrazložitev navaja, da veljavni plan 
dopušča le urejanje parkirnih površin na terenu (oznaka »p«). 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
 
V obrazložitev spremembam na tem območju dodajamo, da sta 
gradnja poslovnega objekta in urejanje parkirišč dopustna že po 
osnovnem aktu, v fazi sprememb in dopolnitev OPN MOL ID pa so 
bili izvedeni le redakcijski popravki. 

 

Vlagatelj pripombe F. Hemler 

Zaporedna številka 
pripombe 

590-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopolnitev določil EUP PS-404 tako, da 
bo zaradi opustitve urejanja z OPPN zagotovljen dostop do parcel, 
namenjenih gradnji. Vlagatelj pripombe želi, da se določilo glede 
gradnje eno- ali dvostanovanjskih stavb ohrani. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Zaradi zagotavljanja dostopa do vseh posameznih parcel, 
namenjenih gradnji, se v usmeritve za EUP PS-404 dopiše, da je 
pred gradnjo stavb treba odparcelirati zemljišče za cesto. 

 

Vlagatelj pripombe J. Hemler 



Zaporedna številka 
pripombe 

774-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopolnitev določil EUP PS-404 tako, da 
bo zaradi opustitve urejanja z OPPN zagotovljen dostop do parcel, 
namenjenih gradnji. Vlagatelj pripombe želi, da se določilo glede 
gradnje eno- ali dvostanovanjskih stavb ohrani. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Zaradi zagotavljanja dostopa do vseh posameznih parcel, 
namenjenih gradnji, se v usmeritve za EUP PS-404 dopiše, da je 
pred gradnjo stavb treba odparcelirati zemljišče za cesto. 

 

Vlagatelj pripombe HIT PRELESS d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

201-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo faktorja izkoriščenosti v EUP 
ŠE-130, in sicer z 1,6 na 1,95. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva. Faktor izrabe se poveča na največ 2,0, 
tako da se omogoči nadzidava objekta, ki je bila s popravkom 
višine že dopuščena. 

 

Vlagatelj pripombe M. Hlebec 

Zaporedna številka 
pripombe 

536-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo kategorizacije za Cesto 
Andreja Bitenca na odseku med Celovško cesto in Regentovo 
ulico, prestavitev državne kolesarske povezave ob Cesti Andreja 
Bitenca na Pečnikovo ulico in zožanje regulacijske linije. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je bila v postopku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID 
obravnavana že kot pobuda. Predlagani posegi iz pobude so bili 
delno sprejemljivi.  
Pripomba za zožitev prometnega koridorja Ceste Andreja Bitenca 
na odseku od Celovške do Regentove je v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID delno upoštevana. Na podlagi pobud z 
identifikacijskimi številkami 566, 668 in 1898, ki so bile 
obravnavane v fazi izdelave dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID ter skladno z novimi preveritvami sestave 
mestnega prometnega omrežja, je prometni koridor Ceste Andreja 
Bitenca na odseku od Celovške ceste do avtocestnega nadvoza 
obojestransko zožen za 1 m. Z enoto urejanja prostora ŠE-708 je 
določen 13 do 14 m širok prometni koridor. Tako določena širina 
prometnega koridorja zadošča za ureditev obojestranskega 
hodnika za pešce, obojestranskega pasu za kolesarje in 
zagotovitev ustrezne prometne preglednosti na celotnem odseku 
ceste iz pobude. 
Pripomba je v delu, ki se nanaša na določitev poteka kolesarskih 
smeri, ter skladno z novimi preveritvami sestave mestnega 
prometnega omrežja delno upoštevana. Potek daljinske državne 
kolesarske smeri je določen na prometni vezi Celovška cesta–
Pečnikova–Zapuška–Pod Kamno Gorico. Relief terena na novi 
smeri je bistveno ugodnejši. 



Obstoječa Cesta Andreja Bitenca ima na odseku med Celovško 
cesto in Regentovo cesto urejena dva vozna pasova v skupni širini 
od 6,20 m do 7,60 m in enostranski hodnik za pešce na južni 
strani s širino 1,40 m do 1,60 m. Poteka po razgibanem terenu. 
Obcestni prostor na odseku iz pobude je že gosto pozidan, 
obstoječi stanovanjski objekti ter zidane oporne in podporne 
konstrukcije ter ograje so postavljeni tik ob robu cestnega telesa. 
Prometno-varnostna analiza odseka, ki je podana v prilogi pobude 
z identifikacijsko številko 668 in na katero se sklicuje tudi ta 
pripomba (ID 536), navaja, da širina obstoječega vozišča zadošča 
obstoječim in predvidenim prometnim obremenitvam, za 
povečanje prometne varnosti vseh prometnih udeležencev pa 
predlaga zagotovitev ustrezne preglednosti z razširitvami voznih 
pasov v vseh primerih desnih zavijanj in ob vseh hišnih priključkih, 
postavitev prometnih ogledal, odstranitev obcestne vegetacije, 
prestavitev stojnih mest za zabojnike za odpadke … ter postavitev 
znakov za strožje omejitve hitrosti, preureditev talne signalizacije, 
dograditev hodnika za pešce tudi na severni strani ceste ter 
prestavitev kolesarske poti v sistemu državnega kolesarskega 
omrežja na južnejšo prometnico, to je Pečnikovo ulico (glavni 
razlog za prestavitev poteka kolesarske smeri so razmeroma veliki 
vzdolžni nagibi obstoječe ceste). Predlogi, ki se nanašajo na 
strožje omejevanje hitrosti in preureditev druge prometne 
signalizacije, sodijo v sklop določitve prometnega režima in ne 
zahtevajo širitve obcestnega prostora ter zato niso del vsebin 
OPN MOL ID. Predlogi, ki se nanašajo na zagotavljanje 
preglednosti, širitve voznih pasov in dograditev hodnikov za pešce 
zahtevajo širitev obstoječega cestnega sveta in zato morajo biti 
upoštevani v OPN MOL ID (zajeti so v širini prometnih koridorjev). 

 

Vlagatelj pripombe A. Hlebš 

Zaporedna številka 
pripombe 

386-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izvzem zemljišč, ki na severu mejijo na 
EUP GO-218 ZV in GO-217 SSse, na jugu na Litijsko cesto, na 
vzhodu na Gramozno pot in na zahodu na EUP GO-311 ZPps, iz 
območja EUP GO-263 SSsv in se opredelijo kot samostojna enota 
urejanja EUP. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 



zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 

 

Vlagatelj pripombe D. Hlebš 

Zaporedna številka 
pripombe 

58-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zahodnega 
dela zemljišča s parc. št. 518/1, k. o. Zadobrova, v EUP PO-650 iz 
gozda v stavbno zemljišče za gradnjo dveh stanovanjskih hiš. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predlagani poseg je v neskladju z varstvenimi režimi, saj bi 
pomenil poseganje v zavarovano območje in naravno vrednoto 
Zajčja Dobrava ter v varovalni gozd oziroma v gozd, ki je 
opredeljen kot gozd z izjemno poudarjenimi ekološkimi in 
socialnimi funkcijami in v katerem krčenje gozdnih površin ni 
dopustno. 

 

Vlagatelj pripombe D. Hočevar 

Zaporedna številka 
pripombe 

1098-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 361/3, k. o. Dobrunje, v zazidljivo zemljišče za prestavitev 
obstoječe stanovanjske hiše zaradi širitve Litijske ceste. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V tej fazi postopka sprememb in dopolnitev sprememba zemljišča 
s parc. št. 361/3, k. o. Dobrunje, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče ni sprejemljiva, saj se ne nanaša na spremenjene 
vsebine OPN MOL ID. Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, 
zato spremembe v gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID 
niso bile prikazane. Glede na vsebino Sklepa o pripravi 
Sprememb in dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in 
Javnega naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 
sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne 
občine Ljubljana – izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 
(na spletni strani Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah 
četrtnih skupnosti MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko 
v fazi obravnave pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo 
pripombe in predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in 
dopolnitve OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Posamezni posegi na kmetijska zemljišča so bili obravnavani v 
elaboratu posegov na kmetijska zemljišča in v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje. Novih pobud za spremembo namenske 



rabe kmetijskih zemljišč v tej fazi postopka ni več mogoče 
obravnavati. 
Za območje Litijske ceste od Ceste II. grupe odredov do Sostrske 
ceste velja lokacijski načrt (Uradni list RS, št. 33/2000), v katerem 
je navedeno, da »za potrebe nadomestnih gradenj za 
stanovanjske objekte, ki bodo zaradi rekonstrukcije Litijske ceste 
porušeni, se kot zazidljive površine z namembnostjo individualne 
gradnje zagotovijo ustrezna zemljišča«, kar pomeni, da se ti 
objekti obravnavajo sistemsko in ne posamezno. 

 

Vlagatelj pripombe M. Hočevar 

Zaporedna številka 
pripombe 

947-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na zavrnitev spremembe namenske rabe in 
tipologije zazidave v EUP RN-408 v SSsv in V tako, da se na tem 
območju ohranita namenska raba SSce in tip NB, kot je v 
veljavnem OPN MOL ID. Vlagateljica pripombe meni, da je zaradi 
poplavne nevarnosti neprimerno večati gostoto poselitve; bo 
gradnja na specifičnem barjanskem terenu ogrožala obstoječe 
objekte in da bo v obstoječem naselju prišlo do problema 
pomanjkanja parkirnih mest. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba za zavrnitev spremembe namenske rabe, tipologije in 
višine za EUP RN-408 iz dopolnjenega osnutka OPN MOL ID ni 
sprejemljiva. Predlagana sprememba je skladna s strateškimi 
usmeritvami razvoja MOL, urbanistično zasnovo razvoja Rudnika 
in urbanističnimi merili: dostopnost, komunalna opremljenost, 
ustrezna namenska raba. V skladu s strategijo trajnostnega 
razvoja MOL se zgoščuje pozidava na zazidljivih in že 
infrastrukturno opremljenih območjih, mestno tkivo se dograjuje in 
razvija z upoštevanjem zmogljivosti infrastrukture ter varovanjem 
naravnega zaledja mesta in primarnih virov. S tem se omogočata 
notranji razvoj mesta in sanacija degradiranih območij. Predlagana 
lokacija je prometno dostopna, predlagana namenska raba je 
komplementarna z obstoječo, obravnavano območje je neurejeno, 
zaraščeno in neizkoriščeno. Urbanistična zasnova razvoja 
Rudnika v zasledovanju strateško zastavljenega cilja po zgoščanju 
poselitve ob vpadnicah predvideva dopolnjevanje in 
preoblikovanje pozidave ob Jurčkovi cesti, med drugim z 
umeščanjem centralnih dejavnosti, zgoščanjem poselitve in 
dopuščanjem višjega gabarita, ki je glede na to, da se gradi na 
barjanskem terenu, še vedno dokaj nizek (P+2, mestoma do P+3 
za urbanistične poudarke). Mešanje različnih, vendar 
kompatibilnih tipov stavb je ustrezno, saj to pripomore k morfološki 
pestrosti zazidave in raznovrstnejši ponudbi različnih oblik bivanja. 
Gre za nadaljevanje obstoječega morfološkega vzorca območja 
med Spodnjim oziroma Velikim Galjevcem in Jurčkovo cesto, ki je 
že sedaj morfološko mešano, nehomogeno. Prevladuje nizka 
točkovna pozidava, ki jo dopolnjuje nekaj območij nizke sklenjene 
pozidave ter nekaj območij točkovne pozidave nekoliko večjega 
merila (vila bloki, manjši bloki ali poslovni objekti z višino do P+3).  
Poleg tega velja, da mora vsaka predvidena gradnja že skladno z 
veljavnimi predpisi zadostiti pogojem za osončenje obstoječih in 
novih stavb, pogojem in omejitvam za posege v prostor na 



območjih, ogroženih zaradi poplav (pri tem je treba zagotoviti, da 
se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem 
območju in izven njega), pogojem za potresnoodporno gradnjo 
glede na cono potresne nevarnosti, geološko sestavo tal in 
namembnost objekta, pogojem za zagotovitev varnosti sosednjih 
objektov med gradnjo in pogojem za zagotovitev zadostnega 
števila parkirnih mest. Finančna plat gradnje ni predmet OPN MOL 
ID, temveč investitorja. 

 

Vlagatelj pripombe D. Holec 

Zaporedna številka 
pripombe 

329-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 232, k. o. Gradišče II, iz območja, namenjenega 
izobraževanju in raziskovalnim ustanovam, v splošne 
stanovanjske površine. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na vsebine OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID in 
po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN MOL ID. 
Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in dopolnitev OPN 
MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega naznanila o javni 
razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o 
prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki je 
bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani Mestne občine 
Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti MOL ter v 
časopisih Delo in Dnevnik), se v fazi obravnave pripomb z javne 
razgrnitve obravnavajo samo pripombe in predlogi, ki se nanašajo 
na razgrnjene spremembe in dopolnitve OPN MOL ID. V predlogu 
OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so skladne z 
okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi zahtevale 
ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in usklajevanje z 
nosilci urejanja prostora. 

 

Vlagatelj pripombe M. Homec 

Zaporedna številka 
pripombe 

876-001 

Povzetek pripombe Pripomba je nasprotovanje spremembi stopnje varstva pred 
hrupom na stanovanjskem območju Mesarska cesta iz II. v III. 
stopnjo varstva pred hrupom. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. Na podlagi 
ugotovitev okoljskega poročila se je v okviru predloga s. d. OPN 
MOL ID karta hrupa spremenila tako, da je odpravila 
pomanjkljivosti, ugotovljene v javno razgrnjenem okoljskem 
poročilu. Osnovo za pripravo karte hrupa so predstavljali zakonski 
okvir ter kriteriji, ki so bili postavljeni v okviru strokovne podlage 
Spremembe in dopolnitve področij varstva pred hrupom v OPN 
MOL ID (A-PROJEKT, 2015), ki so bili dopolnjeni na podlagi 
priporočil iz okoljskega poročila ter upoštevanja pripomb z javne 
razgrnitve dopolnjenega osnutka SD OPN MOL ID.  



Za območje stanovanjskega naselja ob Mesarski cesti se določi II. 
SVPH, razen v pasu ob Poljanski cesti, kjer se določi III. SVPH. 

 

Vlagatelj pripombe B. Hrabar 

Zaporedna številka 
pripombe 

119-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na legalizacijo objekta na zemljišču s parc. 
št. 297/4, k. o. Gameljne. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe H. Hribar 

Zaporedna številka 
pripombe 

300-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe iz SSsv 
(splošne večstanovanjske površine) v POg (površine za mirujoči 
promet). 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 



pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta.  
 
Na predmetni lokaciji je že z regulacijsko linijo določen prostor za 
ureditev prometnih površin, ki ureja tudi parkirne površine. 
Sprememba namenske rabe ni sprejemljiva. Namensko rabo POg 
imajo le večje parkirne površine (parkirišča P+R in podobna), 
parkiranje ob ulici pa v to kategorijo ne sodi. 

 

Vlagatelj pripombe M. Hribar Srebernjak 

Zaporedna številka 
pripombe 

1155-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na zemljišče s parc. št. 1427/8, k. o. Kašelj, 
in na določitev takih pogojev, da bo na navedenem zemljišču 
mogoča gradnja stanovanjskega objekta. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 



 

Vlagatelj pripombe Huba d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

167-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na popravek določila 11. člena, 2. odstavek, 
preglednica 4, 7. točka CU – osrednja območja centralnih 
dejavnosti, in sicer vlagatelj pripombe predlaga, da se na podlagi 
popravka 3. podtočke Dopustne gradnje in druga dela, ki 
predpisuje urejanje javne rabe v pritličjih večstanovanjskih stavb 
ob lokalnih zbirnih cestah (LZ), popravijo PPIP na vsem območju 
MOL, ki predpisujejo večje število etaž od predpisanih. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Območja centralnih dejavnosti CU so opredeljena kot območja, 
kjer se prepletajo trgovske, oskrbne, storitvene, upravne, socialne, 
zdravstvene, vzgojne, izobraževalne, kulturne, verske in podobne 
dejavnosti ter bivanje. Za zagotavljanje prepletenosti teh 
dejavnosti je v odloku podan pogoj, da je treba v pritličjih 
večstanovanjskih stavb ob lokalnih zbirnih cestah (LZ) urediti 
javno rabo. Na EUP, kjer je bilo prepoznano, da je (poleg 
dejavnosti v pritličju) treba zagotavljati večji delež nestanovanjskih 
površin, so se določili dodatni PPIP, ki so bili v fazi izdelave OPN 
MOL ID bodisi povzeti iz obstoječih urbanističnih usmeritev ali na 
podlagi novih pobud v prostoru. Zato pripomba za spremembo 
splošnih določil ni sprejemljiva. 

 

Vlagatelj pripombe Huba d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

167-002 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP ŠI-73 v navezavi na določila o 
obveznosti javne rabe v pritličjih večstanovanjskih objektov. 
Vlagatelj predlaga, da se korigirajo določila za ŠI-73 tako, da se 
popravi razmerje dejavnosti, in sicer najmanj 80 % za stanovanja 
in največ 20 % za ostale dejavnosti. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V posameznih enotah urejanja prostora (EUP), kjer je bilo 
prepoznano, da je poleg dejavnosti v pritličju treba zagotavljati 
večji delež nestanovanjskih površin, so se določili dodatni PPIP, ki 
so bili v fazi izdelave OPN MOL ID povzeti iz obstoječih 
urbanističnih usmeritev ali na podlagi novih pobud v prostoru. 

 

Vlagatelj pripombe T. Hubej 

Zaporedna številka 
pripombe 

935-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na možnost postavitve vodnega zbiralnika na 
zemljišču s parc. št. 71/14, k. o. Zadobrova, v EUP PO-588 
(najboljše kmetijsko zemljišče K1). 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

11. člen OPN MOL ID ter Priloga 4 odloka na najboljših kmetijskih 
zemljiščih že dopuščata vodne zbiralnike za namakanje kmetijskih 
zemljišč. 

 



Vlagatelj pripombe T. Hubej 

Zaporedna številka 
pripombe 

936-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišč s 
parc. št. 71/7 in 71/12, obe k. o. Zadobrova, za gradnjo kmetije in 
gospodarskega poslopja oziroma za prestavitev sedeža kmetije 
(postavitev stanovanjske hiše), kot izhaja iz Posebnega obrazca 
Kmetijske svetovalne službe. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda za gradnjo kmetije in gospodarskega poslopja je bila 
ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v gradivih 
dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. Ker so bili 
posamezni posegi na kmetijska zemljišča obravnavani v elaboratu 
posegov na kmetijska zemljišča in v postopku celovite presoje 
vplivov na okolje, sprememba namenske rabe iz primarne rabe v 
stavbno rabo, ki bi zahtevala ponovno okoljsko presojo, po javni 
razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN 
MOL ID ni mogoča. 

 

Vlagatelj pripombe T. Hubej 

Zaporedna številka 
pripombe 

937-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na možnost postavitve zidanega rastlinjaka 
na zemljišču s parc. št. 71/14, k. o. Zadobrova, v EUP PO-588 
oziroma na postavitev štirih rastlinjakov v izmeri 37,50 m2 x 4,50 
m2, kot izhaja iz mnenja Kmetijske svetovalne službe, priloženega 
pripombi. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Veljavni OPN MOL ID v Prilogi 4 odloka že določa, da so 
rastlinjaki kot enostavni ali nezahtevni objekti dopustni na 
najboljših kmetijskih zemljiščih.  
V spremembah in dopolnitvah OPN MOL ID se Priloga 4 odloka 
spremeni tako, da je zidan rastlinjak na najboljših kmetijskih 
zemljiščih dopusten v skladu s točko 18 Priloge 4. Velikost 
rastlinjaka je v tem primeru: površina do vključno 150 m2, višina 
do vključno 6 m. Rastlinjak s površino, večjo od 150 m2, je v 
skladu z isto točko na najboljših kmetijskih zemljiščih dopustno 
postaviti le kot proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja 
tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti. 
Poleg zgornjega velja tudi, da spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID ne posegajo in ne odvzemajo pridobljenih pravic, ki jih 
zagotavljajo izdana (pravnomočna) upravna dovoljenja. To velja 
tudi v primeru, če je bilo gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt 
– postavitev rastlinjakov za pridelavo in gojenje sadik vrtnin in 
okrasnih rastlin že izdano, tako kot je v pripombi navedeno v 
mnenju Kmetijske svetovalne službe. 

 

Vlagatelj pripombe S. Huč 

Zaporedna številka 
pripombe 

1112-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na predvideno cestno povezavo Zasavske in 
Nadgoriške ceste. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu.  
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 

Zaporedna številka 
pripombe 

989-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 35, k. o. Zadobrova, iz kmetijskih zemljišč K1 v stavbno 
zemljišče, kar bo omogočilo legalizacijo objekta oziroma gradnjo 
novega nadomestnega objekta. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Sprememba namenske rabe prostora na zemljišču s parc. št. 35, 
k. o. Zadobrova, ni v skladu s strateškimi izhodišči ter 
urbanističnimi kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. 
Poselitev se usmerja v nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih 
naseljih oziroma so širitve naselij oziroma določitve novih stavbnih 
zemljišč le posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter 
organizirane gradnje. V EUP z namensko rabo kmetijska zemljišča 
in območja gozdov so evidentirani posamični obstoječi objekti 
razpršene gradnje. V zvezi z obstoječimi objekti velja, da se zanje 
kot tudi za zemljišče, na katerem stojijo, ohranjajo vse pravice, ki 
izhajajo iz pravnomočnih upravnih dovoljenj. Na zakonito zgrajenih 
objektih razpršene gradnje oziroma gradbeni parceli objekta, ki je 



bila določena z gradbenim dovoljenjem za objekt, so v skladu z 
namembnostjo, določeno v gradbenem dovoljenju, dopustni 
posegi, ki jih določa 59. člen odloka OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe IBT d.d. 

Zaporedna številka 
pripombe 

322-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na popravek PPIP v TR-527. Vlagatelj 
pripombe predlaga, da se za predvidene objekte dopustijo višje 
višine. Predlaga, da se poleg dopustnih objektov dopustijo še 
stanovanja (za gostujoče profesorje za potrebe IJS), študentski 
dom, negovalna bolnišnica, inštitut. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Izmed dejavnosti, ki jih navaja pripomba, so v namenski rabi CDi, 
ki je opredeljena v območju TR-527, že dopustne 11302 
Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine: samo 
študentski in dijaški domovi in 12630 Stavbe za izobraževanje in 
znanstvenoraziskovalno delo. Ker je območje prvenstveno 
namenjeno Centru visokih tehnologij, se negovalna bolnišnica in 
stanovanja ne dopuščajo. Stanovanja za profesorje pa se lahko 
uredijo v sklopu 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne 
družbene skupine, ki je v namenski rabi dopustna. Zaradi 
vključenosti in usklajenosti v okoliško območje, v katerem 
prevladuje nizka zazidava, se višinski gabariti ne spreminjajo. 

 

Vlagatelj pripombe IDEALDOM, D. D. 

Zaporedna številka 
pripombe 

509-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na možnost izvedbe uvozov na obravnavano 
območje neposredno z Zaloške ceste. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Glede na nespremenjena prostorska dejstva podajamo dopolnjeno 
stališče k že podanemu v razgrnjenem osnutku OPN MOL ID: 
 
Zaloška cesta je kategorizirana kot glavna mestna cesta. Na vseh 
cestah takšne kategorije se zaradi zagotavljanja prometne 
varnosti omejuje gostota priključkov. V konkretnem primeru 
razdalja med slednjimi ne sme biti manjša od 60 m. Takšna 
razdalja še omogoča prerazporeditev prometnih tokov na 
posamezne prometne smeri. 

 

Vlagatelj pripombe IKEA Slovenija d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

1005-001 

Povzetek pripombe Pripomba je kompleksna in se nanaša na spremembe načina 
urejanja, urbanističnih parametrov in usmeritev ter prometnega in 
komunalnega urejanja za območji EUP JA-250- CDd, in EUP JA-
263-PC. 
 
Območje EUP JA-250: 
1. sprememba načina urejanja iz OPPN v OPN ID, 



2. sprememba tipologije iz V v F,  
3. višina objektov (označevalnega stolpa, predvidene garaže v 2. 
drugi fazi),  
4. sprememba faktorja zelenih površin s 15 na 10 %, 
5. sprememba in dopolnitev podrobnih urbanističnih meril enote 
(oblikovanje, prometno in komunalno urejanje, javne površine). 
  
EUP JA-263 (v predlogu JA-853): 
1. sprememba načina urejanja iz OPPN v OPN ID, 
2. dopolnitev podrobnih prometnih in urbanističnih pogojev 
(faznost, druga infrastruktura). 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Območje EUP JA-250: 
 
1. sprememba načina urejanja: 
Pripomba se upošteva. 
Vsebina gradiv, potrebnih za implementacijo določil v OPN MOL 
ID, je dovolj natančna, da se lahko način urejanja z OPPN ukine in 
nadomesti z OPN ID. 
 
2. sprememba tipologije: 
Pripomba se ne upošteva. 
Glede na izraženo investicijsko namero je sprememba tipologije v 
predmetni namenski rabi sicer mogoča, vendar ni nujna, saj sta z 
navedeno kombinacijo namenske rabe CDd in tipologije V 
dopustni tudi tipologiji F in C. 
 
3. višina objektov: 
Pripomba se delno upošteva. 
Dopušča se predlagana višina do P+5+T, vendar se morajo na 
vzhodni strani območja novogradnje v naslednjih fazah prilagajati 
višini obstoječega objekta v EUP JA-247. Zato zaradi obstoječih 
programov na vzhodni strani območja (terasa Kristalne palače), ki 
koristijo streho za izvajanje svojih dejavnosti, morebitne dozidave 
ali nadzidave, predvidene v naslednjih fazah, ne smejo presegati 
višine terase nakupovalne galerije Kristalne palače. 
 
4. sprememba faktorja zelenih površin: 
Pripomba se delno upošteva. 
Zelene površine na raščenem terenu imajo predvsem ekološko 
funkcijo. Slednje ne pripomorejo zgolj k ugodnejši klimi in nižanju 
temperatur, temveč je njihova vloga predvsem v transmisiji 
padavinskih voda. Proces pozidave zelenih površin na raščenem 
terenu je ireverzibilen in pomeni trajno izgubo tovrstnih površin, 
učinki pa se kažejo na ravni mesta kot celote, eksternalije 
takšnega prostorskega razvoja pa prevzema družba. V ta namen 
se kot omilitveni ukrep zahteva nadomeščanje zelenih površin na 
strehi objekta. Obseg slednjih mora biti takšen, da se nadomesti 
razlika do 15 % skozi vse faze gradnje ter morebitne dozidave in 
nadzidave trgovskega objekta. 
 
5. sprememba in dopolnitev podrobnih meril: 
Pripomba se delno upošteva. 
Predlagane spremembe in dopolnitve podrobnih meril so 
predvsem redakcijske narave. Ključnega pomena so usmeritve, ki 



določajo ureditev javnih površin, saj slednje vplivajo na kakovost 
mestnega življenja. V ta namen se morajo upoštevati določila, da 
se morajo do začetka obratovanja vzpostaviti in urediti vsi potrebni 
prometni priključki (križišča), dostopi in dovozne ceste. Poleg tega 
mora biti predmet urejanja širšega prostora tudi ureditev trga in 
parka, vsaj v delu, ki se navezuje na ureditve novega trgovskega 
objekta. Sem sodi tudi upoštevanje usmeritev za prometno in 
komunalno urejanje. 
 
EUP JA-263 (sedaj v predlogu JA-853): 
 
1. sprememba načina urejanja: 
Pripomba se upošteva. 
Vsebina gradiv, potrebnih za implementacijo določil v OPN MOL 
ID, je dovolj natančna, da se lahko način urejanja z OPPN ukine in 
nadomesti z OPN ID. 
 
2. dopolnitev podrobnih meril: 
Novo predvidena oziroma rekonstruirana prometnica predstavlja 
prometno hrbtenico širšega nakupovalnega območja, ki se 
postopoma spreminja iz monofunkcionalnega trgovskega središča 
v preplet posameznih mestotvornih funkcij. S tega vidika je tudi 
oblikovanje cestnega prostora in predvsem javnega prostora ob 
njem ključnega pomena za oblikovanje ustrezne morfološke 
zgradbe mesta. Cesto je zato treba urediti tako, da imata prednost 
nemotoriziran promet (pešci, kolesarji) in javni potniški promet. 
Območje vzhodno in zahodno od priključka na Ameriško ulico je 
treba urediti kot trg. OPN MOL ID ne določa vrstnega reda 
oziroma faznosti izvajanja posameznih dopustnih ureditev, vendar 
mora izgradnja javnih objektov upoštevati širši družbeni interes. 

 

Vlagatelj pripombe IKEA Slovenija d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

654-001 

Povzetek pripombe Pripomba je kompleksna in se nanaša na spremembe načina 
urejanja, urbanističnih parametrov in usmeritev ter prometnega in 
komunalnega urejanja za območji EUP JA-250, CDd in JA-263-
PC. 
 
Območje EUP JA-250: 
1. sprememba načina urejanja iz OPPN v OPN ID, 
2. sprememba tipologije iz V v F,  
3. višina objektov (označevalnega stolpa, predvidene garaže v 2. 
drugi fazi),  
4. sprememba faktorja zelenih površin s 15 na 10 %, 
5. sprememba in dopolnitev podrobnih urbanističnih meril enote 
(oblikovanje, prometno in komunalno urejanje, javne površine). 
  
EUP JA-263 (v predlogu JA-853): 
1. sprememba načina urejanja iz OPPN v OPN ID, 
2. dopolnitev podrobnih prometnih in urbanističnih pogojev 
(faznost, druga infrastruktura). 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Območje EUP JA-250: 
 
1. sprememba načina urejanja: 
Pripomba se upošteva. 
Vsebina gradiv, potrebnih za implementacijo določil v OPN MOL 
ID, je dovolj natančna, da se lahko način urejanja z OPPN ukine in 
nadomesti z OPN ID. 
 
2. sprememba tipologije: 
Pripomba se ne upošteva. 
Glede na izraženo investicijsko namero je sprememba tipologije v 
predmetni namenski rabi sicer mogoča, vendar ni nujna, saj sta z 
navedeno kombinacijo namenske rabe CDd in tipologije V 
dopustni tudi tipologiji F in C. 
 
3. višina objektov: 
Pripomba se delno upošteva. 
Dopušča se predlagana višina do P+5+T, vendar se morajo na 
vzhodni strani območja novogradnje v naslednjih fazah prilagajati 
višini obstoječega objekta v EUP JA-247. Zato zaradi obstoječih 
programov na vzhodni strani območja (terasa Kristalne palače), ki 
koristijo streho za izvajanje svojih dejavnosti, morebitne dozidave 
ali nadzidave, predvidene v naslednjih fazah, ne smejo presegati 
višine terase nakupovalne galerije Kristalne palače. 
 
4. sprememba faktorja zelenih površin: 
Pripomba se delno upošteva. 
Zelene površine na raščenem terenu imajo predvsem ekološko 
funkcijo. Slednje ne pripomorejo zgolj k ugodnejši klimi in nižanju 
temperatur, temveč je njihova vloga predvsem v transmisiji 
padavinskih voda. Proces pozidave zelenih površin na raščenem 
terenu je ireverzibilen in pomeni trajno izgubo tovrstnih površin, 
učinki pa se kažejo na ravni mesta kot celote, eksternalije 
takšnega prostorskega razvoja pa prevzema družba. V ta namen 
se kot omilitveni ukrep zahteva nadomeščanje zelenih površin na 
strehi objekta. Obseg slednjih mora biti takšen, da se nadomesti 
razlika do 15 % skozi vse faze gradnje in morebitne dozidave in 
nadzidave trgovskega objekta. 
 
5. sprememba in dopolnitev podrobnih meril: 
Pripomba se delno upošteva. 
Predlagane spremembe in dopolnitve podrobnih meril so 
predvsem redakcijske narave. Ključnega pomena so usmeritve, ki 
določajo ureditev javnih površin, saj slednje vplivajo na kakovost 
mestnega življenja. V ta namen se morajo upoštevati določila, da 
se morajo do začetka obratovanja vzpostaviti in urediti vsi potrebni 
prometni priključki (križišča), dostopi in dovozne ceste. Poleg tega 
mora biti predmet urejanja širšega prostora tudi ureditev trga in 
parka, vsaj v delu, ki se navezuje na ureditve novega trgovskega 
objekta. Sem sodi tudi upoštevanje usmeritev za prometno in 
komunalno urejanje. 
 
EUP JA-263 (sedaj v predlogu JA-853): 
 
1. sprememba načina urejanja: 



Pripomba se upošteva. 
Vsebina gradiv, potrebnih za implementacijo določil v OPN MOL 
ID, je dovolj natančna, da se lahko način urejanja z OPPN ukine in 
nadomesti z OPN ID. 
 
2. dopolnitev podrobnih meril: 
Novo predvidena oziroma rekonstruirana prometnica predstavlja 
prometno hrbtenico širšega nakupovalnega območja, ki se 
postopoma spreminja iz monofunkcionalnega trgovskega središča 
v preplet posameznih mestotvornih funkcij. S tega vidika je tudi 
oblikovanje cestnega prostora in predvsem javnega prostora ob 
njem ključnega pomena za oblikovanje ustrezne morfološke 
zgradbe mesta. Cesto je zato treba urediti tako, da imata prednost 
nemotoriziran promet (pešci, kolesarji) in javni potniški promet. 
Območje vzhodno in zahodno od priključka na Ameriško ulico je 
treba urediti kot trg. OPN MOL ID ne določa vrstnega reda 
oziroma faznosti izvajanja posameznih dopustnih ureditev, vendar 
mora izgradnja javnih objektov upoštevati širši družbeni interes. 

 

Vlagatelj pripombe IMOBILIA-GBK, promet z nepremičninami in hipotekarnimi posli, 
d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

1030-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe območja 
EUP JA-391 iz SSsv v CU. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 



Vlagatelj pripombe Iniciativa za Staničevo 

Zaporedna številka 
pripombe 

222-001 

Povzetek pripombe Pripomba je nasprotovanje spremembam stopenj varstva pred 
hrupom. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. Pripomba 
je sprejemljiva, območju se določi II. SVPH. 

 

Vlagatelj pripombe Inštitut za politike prostora 

Zaporedna številka 
pripombe 

885-001 

Povzetek pripombe Pripomba je nasprotovanje spremembam območij varstva pred 
hrupom, zlasti širitvam pasov III. stopnje ob vpadnicah (npr. 
Celovška, Dunajska). Pripomba podaja mnenje, da nižanje stopnje 
varstva pred hrupom v stanovanjskih conah nikakor ni pravilen 
odgovor na naraščanje hrupa zaradi prometa in da bi bilo treba 
zmanjševati hrup z omejevanjem prometa (dosledno izvajanje 
ukrepov prometne politike). 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. 
 
Sprememba karte hrupa v spremembah in dopolnitvah OPN MOL 
ID je bila potrebna zaradi sprememb področne zakonodaje, novo 
izdelane Strateške karte hrupa za IPPC zavezance v MOL-u, 
novelacije karte hrupa cestnega prometa za MOL, strateške karte 
hrupa za pomembne železniške proge v RS in ločeno za MOL. V 
okviru sprememb in dopolnitev OPN MOL ID se je tako pripravil 
nov predlog stopenj varstva pred hrupom, ki upošteva tudi 
dejansko stanje na osnovi kartiranja hrupa cest, železnic in IPPC 
zavezancev v letih 2012–2014. Na podlagi ugotovitev okoljskega 
poročila se je v okviru predloga s. d. OPN MOL ID karta hrupa 
spremenila tako, da je odpravila pomanjkljivosti, ugotovljene v 
javno razgrnjenem okoljskem poročilu. Osnovo za pripravo karte 
hrupa so predstavljali zakonski okvir ter kriteriji, ki so bili 
postavljeni v okviru strokovne podlage Spremembe in dopolnitve 
področij varstva pred hrupom v OPN MOL ID (A-PROJEKT, 
2015), ki so bili dopolnjeni na podlagi priporočil iz okoljskega 
poročila ter upoštevanja pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega 
osnutka s. d. OPN MOL ID.  
 
Kjer stanje hrupne obremenjenosti to omogoča, je določena II. 
stopnja varstva pred hrupom (SVPH), drugod je v območjih 
poselitve določena potencialna II. SVPH, kjer se dolgoročno 
zagotavljajo taki ukrepi, da bo možna določitev II. SVPH. Število 
prebivalcev glede na hrupno obremenjenost se s spremembami 
stopenj varstva pred hrupom v spremembah in dopolnitvah OPN 
MOL ID tako ne povečuje glede na hrupno obremenjenost števila 
prebivalcev v veljavnem OPN MOL ID (Na območjih, kjer je v 



predlogu s. d. OPN MOL ID opredeljena II. stopnja varstva pred 
hrupom, živi 109.224 oziroma 36 % vseh prebivalcev MOL (stalnih 
in začasnih), kar je za 1.096 oziroma 1 % manj kot v veljavnem 
OPN MOL ID. To predstavlja 0,4 % vseh prebivalcev občine. Na 
območjih, kjer je v predlogu s. d. OPN MOL ID opredeljena 
potencialna II. stopnja varstva pred hrupom, živi 8.980 oziroma 3 
% vseh prebivalcev MOL (stalnih in začasnih). Pogoji za II. SVPH 
se s predlogom s. d. OPN MOL ID torej zagotavljajo za 39 % vseh 
prebivalcev MOL oziroma za 2 % več prebivalcem kot v veljavnem 
OPN MOL ID). 
 
Izdelava operativnega programa ni predmet sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID, je pa MOL pozval Ministrstvo za okolje in 
prostor k njegovi pripravi. Predlagani ukrepi niso vsebina OPN, se 
pa izvajajo v sklopu prometne politike. 

 

Vlagatelj pripombe Inštitut za politike prostora 

Zaporedna številka 
pripombe 

893-001 

Povzetek pripombe Pripomba izraža nasprotovanje poteku variant 3, 4a in 4b ceste do 
kamnoloma v Sadinji vasi in zagovarja rekonstrukcijo obstoječe 
ceste s prilagoditvijo delovanja kamnoloma. Pripomba izraža tudi 
nasprotovanje načinu vključevanja variantnih rešitev v dopolnjeni 
osnutek OPN. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na nasprotovanje 
gradnji nove ceste do kamnoloma v Sadinji vasi: Predhodno 
izdelane strokovne podlage so preverile več potekov trase ceste 
do kamnoloma v Sadinji vasi (City Studio, 2009; PNG, 2014; LUZ, 
d.d., 2015). V fazi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev 
OPN MOL ID so bile prikazane štiri variante poteka ceste do 
kamnoloma, ki so bile tudi javno razgrnjene. Okoljsko poročilo je 
kot edino sprejemljivo varianto z okoljskega vidika ocenilo varianto 
4/a, pri čemer je predlagalo dodatne optimizacije poteka ceste. V 
predlog OPN MOL ID je tako vključena varianta 4/c (optimizacija 
variante 4/a), ki v severnem delu načrtuje rekonstrukcije obstoječe 
Ceste II. grupe odredov, v južnem pa novo cesto po zahodnem 
robu doline do kamnoloma v Sadinji vasi.  
Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na nasprotovanje 
načinu vključevanja variantnih rešitev v dopolnjeni osnutek OPN: 
Zakonsko podlago za vključevanje variantnih rešitev v dopolnjeni 
osnutek OPN daje 48. člen ZPNačrt, ki v prvem odstavku določa: 
»Za posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantne 
rešitve. Variantne rešitve se ovrednoti in medsebojno primerja s 
prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega 
vidika.« Razgrnjeno okoljsko poročilo je vrednotilo in ocenilo javno 
razgrnjene variante, vrednotenje predlaganih variant pa je bilo 
opravljeno tudi s prostorskega, okoljskega in finančnega vidika v 
strokovnih podlagah (LUZ, 2015).  
Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na delovanje 
kamnoloma: Kamnolom je pomembno območje pridobivanja 
mineralnih snovi v ljubljanski regiji, za MOL pa je pomemben tudi 
kot območje predelave in potencialne deponije nenevarnih 
gradbenih odpadkov. Kamnolom Sostro – Sadinja vas je edini 



kamnolom z ustreznimi zmogljivostmi na območju MOL ter ima 
potencial izkoriščanja kamnoloma v obsegu pribl. 7 mio m3 in v 
obsegu pribl. 4 mio m3 deponije. Kamnolom obratuje na podlagi 
pridobljene rudarske pravice za raziskovanje oziroma izkoriščanje 
mineralnih surovin, ki je bila dana z vladno Uredbo (Uradni list RS 
št. 103/2000 in 81/2002). Koncesija oziroma dovoljenje za 
izkoriščanje kamnoloma Sostro – Sadinja vas sta podeljena do 
leta 2021. Za kamnolom je pridobljeno tudi okoljevarstveno 
soglasje za predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov. 
Kamnolom je edini primeren vir posipnega materiala na območju 
MOL. 

 

Vlagatelj pripombe Inštitut za politike prostora 

Zaporedna številka 
pripombe 

897-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo določil EUP VI-415 tako, da 
gradnja stanovanjskih stavb v območju ne bo dopustna; po 
mnenju pripombodajalca gre za prikrito spreminjanje namenske 
rabe z urbanističnimi določili za konkretne parcele. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Gre za manjši del območja, ki ni bil nikoli sestavni del kopališča. Z 
dopustno gradnjo objekta (Garni hotel) se zaokroži ponudba na 
območju ter omogoči sodna poravnava, na podlagi katere se 
sprostijo zemljišča za potrebe plavalnega centra. S tem se 
omogočita obnova kopališča in gradnja plavalnega centra. 

 

Vlagatelj pripombe Inštitut za politike prostora 

Zaporedna številka 
pripombe 

898-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na umestitev novih fakultet FS in FKKT na 
območje retencijskih površin za vode Glinščice. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Univerza v Ljubljani načrtuje selitev fakultet na predmetno lokacijo. 
Mestna občina Ljubljana se strinja s potencialnimi lokacijami, ki jih 
predlaga pobudnik. Te je MOL tudi predlagal Univerzi v Ljubljani. 
Problematika poplavljanja vodotoka Glinščica pa se rešuje z 
izvedbo ukrepov, ki jih načrtuje OPPN Zadrževalnik Brdnikova. 

 

Vlagatelj pripombe Inštitut za urbano ekonomiko d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

1222-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopustitev obstoječega dostopa do 
predvidenega objekta na zemljišču s parc. št. 871/10, k. o. 
Gameljne, in na ukinitev OPPN 327. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva tako, da se ukine način urejanja z OPPN in 
da se izriše RL obstoječega dostopa do predvidenega objekta na 
zemljišču s parc. št. 871/10, k. o. Gameljne. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 



Zaporedna številka 
pripombe 

1100-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 19. člen. Vlagateljica pripombe predlaga, 
da se 3. odstavek 19. člena dopolni tako, da se dopustijo dozidave 
in nadzidave družbeno pomembnih objektov, kadar se z gradnjo 
zagotavljajo funkcionalno oviranim osebam dostop, vstop in 
uporaba brez grajenih in komunikacijskih ovir ter izpolnjujejo 
bistvene zahteve po ZGO-1 (varnost pred požarom, higienska in 
zdravstvena zaščita in zaščita okolice, varnost pri uporabi, zaščita 
pred hrupom in varčevanje z energijo in ohranjanje toplote) ter 
zagotavlja usklajenost s standardi, normativi in minimalnimi 
tehničnimi pogoji, določenimi z veljavnimi predpisi. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Vsebina pripombe je že vključena v 9. odstavku 16. člena odloka 
OPN MOL ID, ki se glasi: »Vsi novo zgrajeni ali rekonstruirani 
objekti v javni rabi in stanovanjske stavbe z več kot desetimi 
stanovanji morajo funkcionalno oviranim osebam zagotavljati 
dostop, vstop in uporabo brez grajenih in komunikacijskih ovir v 
skladu s predpisi za projektiranje objektov brez grajenih ovir.« Z 
dopolnitvijo 3. odstavka 19. člena po novem dopuščamo 
rekonstrukcije objektov za urejanje dostopov za gibalno ovirane 
osebe tudi, če so preseženi faktorji, ki določajo velikost objekta. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

1101-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 38. člen, 1. odstavek, preglednica 11. 
Vlagateljica pripombe predlaga, da se doda določilo, da v primerih 
dozidave ali nadzidave obstoječega objekta (12630 Stavbe za 
izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (osnovne šole)), pri 
čemer se ne spreminja njegova zmogljivost, ni treba zagotavljati 
dodatnih parkirnih mest glede na predpisane normative. Opozarja 
tudi na nesorazmerno določitev normativa za PM za kolesarski 
promet, in sicer se za osnovne šole zahteva več parkirnih mest za 
kolesarje kot za srednje šole. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 



usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
 
Pripomba predlaga popravke parkirnih normativov za objekte 
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 
(osnovne šole), ki niso bili predmet sprememb. Zaradi različnega 
namena povečav objektov (včasih se povečuje število oddelkov, ki 
zahteva dodatna parkirna mesta, včasih se poveča samo število 
učilnic/zmogljivosti, ki načeloma dodatnih parkirnih mest ne 
potrebujejo) splošno zmanjšanje normativa ni primerno, temveč se 
za take primere skladno s petim odstavkom 38. člena lahko izdela 
mobilnostni načrt, s katerim se ugotovijo dejanske potrebe po 
parkirnih mestih. Hkrati se v določenih primerih lahko uporabi tudi 
osmi odstavek – možnost rekonstrukcije, za katero se parkirni 
normativi ob pogoju ohranjanja obstoječega števila parkirnih mest 
ne uporabljajo. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

1102-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na predlog spremembe 57. člena glede 
normativov za vrtce in šole. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva tako, da se v 57. člen ohranijo veljavni 
normativi za vrtce in šole (delež otrok v starosti od 6 do 14 let v 
povprečju 8 % prebivalstva – za izračun zmogljivosti objektov 
predšolske vzgoje in delež otrok v starosti od 1 do 5 let v 
povprečju 6 % prebivalstva – za izračun zmogljivosti objektov 
osnovnih šol). 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

1103-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 86. člen. Vlagateljica pripombe predlaga, 
da se v 2. odstavku dodajo izjeme, da se v primerih, ko ni mogoče 
zagotoviti potresne sanacije, vseeno dopusti gradnja, ki se izvaja 
izključno zaradi zagotavljanja funkcionalno oviranim osebam 
dostop, vstop in uporaba brez grajenih in komunikacijskih ovir ali 
zaradi izpolnjevanja drugih bistvenih zahtev po ZGO-1: varnost 
pred požarom, higienska in zdravstvena zaščita in zaščita okolice, 
varnost pri uporabi, zaščita pred hrupom in varčevanje z energijo 
in ohranjanje toplote. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pogoji za protipotresno sanacijo izhajajo iz pogojev nosilcev 
urejanja prostora in so zakonske narave. Hierarhično nižji akt 



(OPN MOL ID) jih ne more ukiniti. Za potrebe zagotavljanja 
dostopa funkcionalno oviranim osebam je dopolnjeno določilo 3. 
odstavka 19. člena, ki poseg dopušča v okviru rekonstrukcije. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

1105-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 87. člen. Vlagateljica pripombe predlaga, 
da se določilo za pogoj gradnje zaklonišča v 3. alineji 3. odstavka 
(redno izobraževanje za več kot 100 udeležencev 
izobraževalnega programa) črta. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pogoji za gradnjo zaklonišč izhajajo iz področne zakonodaje, in 
sicer Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 
57/96 in spremembe), ki jo je treba upoštevati. Zadnja sprememba 
omenjene uredbe (Uradni list RS, št. 54/2015) se je nanašala tudi 
na spremembe zmogljivosti objektov. Določila so v OPN MOL ID 
nepotrebna in se izbrišejo. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

1106-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na povečanje EUP ŠE-101 (CDo) zaradi 
ureditve dveh parkirišč na zemljiščih s parc. št. 507/2 in 524/2, k. 
o. Šentvid, za potrebe vrtca Šentvid na Ulici pregnancev 6. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je bila v postopku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID 
obravnavana že kot pobuda. Predlagani posegi iz pobude so bili 
delno sprejemljivi.  
Pripomba je delno že vključena v OPN MOL ID. Zemljišče s parc. 
št. 507/2, k. o. Šentvid, je večinoma v območju vrtca, EUP ŠE-101 
(CDo). Ostali del zemljišča s parc. št. 507/2 in del zemljišča s 
parc. št. 524/2, obe k. o. Šentvid, sta opredeljena kot javni 
prometni površini, označeni sta z regulacijsko linijo (RL). 
Predlagana sprememba namenske rabe za zemljišče s parc. št. 
524/2, k. o. Šentvid, ni skladna s strokovnimi podlagami za 
družbene dejavnosti za področje predšolske vzgoje in osnovnega 
izobraževanja (LUZ, d.d., avgust 2009), po katerih se po 
usmeritvah iz smernic MOL OPVI parkirišče na zemljišču s parc. 
št. 524/2 označi s prometnim znakom, ki označuje parkirišče za 
vrtec v skladu s projektom. Sprememba namenske rabe tako ni 
potrebna. Skladno s strokovnimi podlagami Preveritve in predlog 
sprememb omrežij družbene infrastrukture (P-ZIN-33/13), št. proj. 
7596, LUZ, d.d., 2013, je predlagana uskladitev parkirnih 
normativov v OPN MOL ID in parkirnih normativov, določenih v 
Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor 
in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/2000 in spremembe), tako, 
da bo treba namesto 3 parkirnih mest zagotavljati 2 PM/oddelek, 
od tega 1 PM/oddelek za kratkotrajno parkiranje staršev. Po 
analizi ima vrtec v EUP ŠE-101 že zagotovljenih dovolj parkirnih 
mest. 

 



Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

1107-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na določitev zemljišč za ureditev parkirišča 
za potrebe vrtca. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba glede določitve parkirnih mest za potrebe vrtca je že 
vključena v OPN MOL ID. Možnost urejanja parkirnih površin 
omogoča režim regulacijske linije, ki je izrisana v EUP RD-119. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

1108-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša določitev dodatnih parkirnih površin za Vrtec 
Črnuče, Enota Sapramiška, na zemljiščih s parc. št. 1095/19 in 
1095/48, obe k. o. Črnuče, ali na zemljiščih s parc. št. 1107/82, 
1107/81 in 1107/75, vse k. o. Črnuče. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva tako, da se dodatne parkirne površine za 
Vrtec Črnuče, Enota Sapramiška, zagotovijo v EUP ČR-427. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

1109-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe prostora 
zemljišč s parc. št. 1525/1 in 1525/2, obe k. o. Kašelj, in dela 
zemljišča s parc. št. 1524, k. o. Kašelj, iz namenske rabe ZS – 
površine za oddih, rekreacijo in šport (EUP PO-598) in iz K1 – 
najboljša kmetijska zemljišča (del EUP PO-720) v namensko rabo 
prostora CDo – območja centralnih dejavnosti za vzgojo in 
primarno izobraževanje za namen dozidave osnovne šole. 
Pripomba se nanaša tudi na spremembo namenske rabe prostora 
zemljišča s parc. št. 1538, k. o. Kašelj, iz namenske rabe ZS – 
površine za oddih, rekreacijo in šport (del EUP PO-728) v 
namensko rabo CDo – območja centralnih dejavnosti za vzgojo in 
primarno izobraževanje za namen ureditve povezanosti šole s 
šolskim igriščem. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je v delu, ki se nanaša na spremembo namenske rabe 
prostora zemljišč s parc. št. 1525/1 in 1525/2, obe k. o. Kašelj, 
delno sprejemljiva. Na južnem delu navedenih zemljišč se v 
skupnem obsegu približno 4.500 m2 namenska raba spremeni iz 
ZS v CDo. 
Pripomba v delu, ki se nanaša na zemljišče s parc. št. 1524, k. o. 
Kašelj, ni sprejemljiva. Posamezni posegi na kmetijska zemljišča 
so bili obravnavani v elaboratu posegov na kmetijska zemljišča in 
v postopku celovite presoje vplivov na okolje. Novih pobud za 
spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč v tej fazi postopka 
ni več mogoče obravnavati. Pripomba po vsebini predstavlja novo 
pobudo za spremembo OPN MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o 
pripravi Sprememb in dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 
79/13) in Javnega naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega 



osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu 
Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 
2015 (na spletni strani Mestne občine Ljubljana, na oglasnih 
deskah četrtnih skupnosti MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), 
se lahko v fazi obravnave pripomb z javne razgrnitve obravnavajo 
samo pripombe in predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene 
spremembe in dopolnitve OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
Pripomba je v delu, ki se nanaša na spremembo namenske rabe 
prostora zemljišča s parc. št. 1538, k. o. Kašelj, sprejemljiva. Na 
zemljiščih s parc. št. 1538, 1529 in 1541/1, vse k. o. Kašelj, se na 
območju regulacijskih linij namenska raba spremeni iz ZS v CDo. 
V EUP PO-597 se določijo podrobni prostorski izvedbeni pogoji, s 
katerimi se dopusti tudi gradnja garažne stavbe pod terenom za 
potrebe šole ter zahteva ohranjanje obstoječega drevoreda. Na 
vzhodni strani EUP se na meji med zemljiščema s parc. št. 1525/1 
in 1526/1, obe k. o. Kašelj, ter zemljiščem s parc. št. 1524, k. o. 
Kašelj, določi gradbena meja. 
Podrobni prostorski izvedbeni pogoji z zahtevo o ohranjanju 
obstoječega drevoreda se določijo tudi v EUP PO-598. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

1121-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na redakcijske popravke: 
1. Karta 3.1: uskladitev stavbišča in namenske rabe v MO-17, 
stavbišče ne more biti na namenski rabi VC (zveza: pobuda ID 
1715). 
2. Uskladitev osi in statusa cest z izrisom RL (zveza: pobuda ID 
2274). 
3. Popravek osi poti na karti 4.7, gre za pešpot (zveza: pobuda ID 
658). 
4. Popravek osi Kosančeve na karti 4.7 po RL (zveza: pobuda ID 
654). 
5. RŽ-137, Priloga 1: Popravek zapisa TRŠ kot »Tivoli, Rožnik in 
Šišenski hrib«, tako kot je že v ostalih EUP. 
6. ŠI-408, Karta 3.1: Izravna meje EUP zaradi ukinitve RL, 
nepotrebni so zaobljeni vogali (zveza: pobuda ID 2273). 
7. ŠG-298, Priloga 1: Izbris vejice za oznako NV v določilih za 
EUP (zveza: pobuda ID 1216). 
8. ŠG-90, CDc, Karta 3.1: Uskladitev izrisa EUP ŠG-90 s parcelno 
mejo zemljišča s parc. št. 1, k. o. Tacen, v grafičnem delu OPN 
MOL ID. 



9. Karta 7 — legenda: Popravek besedila v legendi pri naslovu 
»Območja za potrebe obrambe« v podnaslovu »Omejena in 
nadzorovana raba prostora« tako, da se pravilno glasi: »pas 
omejene in nadzorovane rabe ob območju izključne rabe prostora 
za potrebe obrambe.« (zveza: pobudi ID 1332, 1333). 
10. Nadomestitev besedne zveze »v območju« z »na območju« v 
besedilnem delu OPN MOL ID, da bo enotno v vseh besedilih. 
11. DR-396, Priloga 1: Uskladitev PPIP v bazi s PPIP v 
razgrnjenem gradivu. 
12. Karta 6: Za prikaz barv za kompaktno mesto, obmestje in 
hribovito zaledje se izberejo čim bolj različne barve. V 
dopolnjenem osnutku opredeljene barve so preveč podobne 
barvam mestnih središč na karti 3.2. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Redakcijski popravki se vnesejo v predlog sprememb in dopolnitev 
OPN MOL ID v največji možni meri. Upoštevajo se popravki pod 
točkami: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 in 12. Popravka pod točkama 4 in 11 
sta upoštevana že v dopolnjenem osnutku sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID. Nadomestitev besedila pod točko 10 se 
v tej fazi ne izvede, saj veliko število popravkov ne bi v ničemer 
pripomoglo k jasnejšemu zapisu določil. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

1168-001 

Povzetek pripombe Vlagatelj pripombe predlaga opredelitev alternativnega zemljišča 
za poklicno gasilsko postajo Regentova (DR-451). 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Določitev območja DR-451 in opredelitev namenske rabe CDj 
samo za potrebe Gasilske brigade Ljubljana je bilo opredeljeno 
skladno s cilji s področja varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, zaščite in reševanja ter obrambe, ki so med drugimi 
zahtevali postavitev ustrezne mreže postaj gasilske in zdravstvene 
reševalne službe, s čimer se zagotovi tveganjem in standardom 
ustrezen čas vožnje reševalnih vozil.  
Lokacija je bila določena na podlagi ustreznih dostopnih časov 
(prometna navezava, mreža dostopnosti, ustrezna velikost 
območja – pribl. 5000 m2) pa tudi z vedenjem, da je bilo območje 
DR-451 ob Regentovi cesti z dolgoročnim planom že določeno za 
javne dejavnosti, natančneje zelene površine (morfološka enota 
9/1). 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

12-001 

Povzetek pripombe Pripomba za popravek meje namenske rabe med VI-159 in VI-164 
ter uskladitev RL na Ulici Malči Beličeve z dejanskim stanjem. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Meja namenske rabe med VI-159 in VI-164 se popravi tako, da se 
uskladi z dejanskim stanjem. Regulacijska linija Ulice Malči 
Beličeve ceste se uskladi z dejanskim stanjem – razširi se do 
ograje vrtca – ter kot pot za pešce podaljša do VI-159. 



 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

1201-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo urbanističnih kazalcev v vseh 
enotah z namensko rabo CDj tako, da bodo vsi urbanistični kazalci 
zbrisani. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Urbanistični kazalci nekaterih območij, kjer so bila izpostavljena, 
so se v SD OPN MOL ID že zmanjšali. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

1202-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 80. člen. Vlagatelj pripombe predlaga, da 
je treba v odlok dodati obrazložitev, kako se upošteva določilo za 
dvojno rabo v primeru varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta.  
 
Določila za dvojno rabo so navedena v podrobnih prostorskih 
izvedbenih pogojih, kjer je jasno navedeno, da so ta območja v 
primeru neposredne vojne nevarnosti ter ob nastanku naravnih in 
drugih nesreč delno namenjena varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. Spremembo zasnove področja varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami bo mogoče določiti na podlagi novih 



strokovnih podlag in natančnejših analitičnih gradiv za dopolnitev 
področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v OPN MOL 
ID, ko bodo izdelani in ki bodo izboljšali nekatere opredelitve 
pojmov, na novo opredelili dopustne posege in ustrezneje 
opredelili območja. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

1203-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 79. člen. Vlagatelj pripombe predlaga, da 
se doda določilo, da so določene karte v PSP informativne narave 
za investitorje in projektante in da zato ne pogojujejo zaprošanja 
za pogoje in mnenja MOL OZRCO. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta.  
 
Prikaz stanja prostora je obvezna podlaga za pripravo prostorskih 
aktov. Pripravi se na podlagi podatkov iz prostorskega 
informacijskega sistema in med drugimi vsebinami vsebuje tudi 
prikaz varstvenih, zavarovanih, degradiranih, ogroženih in drugih 
območij, na katerih je na podlagi predpisov vzpostavljen poseben 
pravni režim. 
Odlok OPN MOL v 1. odstavku 6. členu določa, da je treba poleg 
določb tega odloka pri graditvi objektov, pri spremembi 
namembnosti objektov in pri drugih posegih v prostor upoštevati 
tudi predpise in druge pravne akte, ki pomenijo omejitve posegov 
v prostor in določajo javnopravne režime, na podlagi katerih je v 
postopku izdaje gradbenega dovoljenja treba pridobiti pogoje in 



soglasja. Dolžnost upoštevanja teh pravnih režimov velja tudi v 
primeru, kadar to ni navedeno v tem odloku. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

1204-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na novelacijo območij za začasno nastanitev 
prebivalstva znotraj vsebin varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami po priloženi diplomski nalogi. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Za spremembe vsebin v OPN MOL ID je treba izdelati strokovne 
podlage, ki bodo podrobneje definirale vsebine za novelacijo 
območij za začasno nastanitev prebivalstva za potrebe OPN MOL 
ID. Priložena diplomska naloga se lahko uporabi kot eden od virov 
pri izdelavi strokovnih podlag. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

1205-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na ureditev dovoza v območje DR-451 in 
korekcijo stopenj izkoriščenosti. Vlagatelj pripombe predlaga, da 
se dovoz uredi z Ulice 28. maja in da se zaradi boljše umestitve 
načrtovane ureditve in specifičnih zahtev PPIP dopolni tako, da 
stopnje izkoriščenosti ne veljajo. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Prometna infrastruktura: Območje funkcionalno gravitira na 
Regentovo ulico. Glede na izrazito stanovanjski značaj območja, 
ki ga napaja Ulica 28. maja, se določila popravijo tako, da se z 
Ulice 28. maja dopušča ureditev dovoza v območje samo za 
zaposlene v območju.  
Faktorji izkoriščenosti se ne korigirajo, saj gre za nepozidano 
območje, zahteve glede zunanjih ureditev pa so določene kot 
minimalni standardi. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

1206-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na določila za stopnje izkoriščenosti FI, FZ, 
FZP, FBP za TR-333 (gasilska postaja jug Trnovo). Vlagatelj 
pripombe navaja, da ima gasilska postaja na voljo prostorsko 
omejeno območje, zato je treba določiti, da za območje gasilske 
postaje ne veljajo faktorji FI, FZ, FZP, FBP, sicer je območje treba 
ustrezno povečati, 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V primerjavi z ostalimi lokacijami prostovoljnih gasilskih društev, 
na tem območju ni tako velike prostorske stiske, zato se 
urbanistični faktorji ne spreminjajo. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 



Zaporedna številka 
pripombe 

1207-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na nestrinjanje s spremembo urbanističnih 
kazalcev za potrebe delovanja gasilske postaje poklicne gasilske 
enote Fužine. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Faktor zelenih površin se je za potrebe nemotenega delovanja 
načrtovane poklicne gasilske postaje zmanjšal z 20 % na 10 %. 
Ker je območje poklicne gasilske postaje del večjega območja 
urejanja, ostanejo ostali urbanistični kazalci zaradi enotnosti 
pogojev nespremenjeni. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

1208-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na omogočanje razvoja obstoječe gasilske 
postaje na predmetni lokaciji. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Na lokaciji se ohranja obstoječa gasilska postaja, zato se omogoči 
razvoj dejavnosti v skladu z veljavnimi standardi. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

1209-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na poplavno varnost južnega dela Ljubljane, 
natančneje na dodatne odvodne kanale in območja za 
zadrževalnike. Te površine naj se ne omejujejo. 
Sklic na pobudo ID 1972 za možnost podaljšanja koridorja za 
vodenje poplavnih voda po strugi starega Curnovca. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Po južnem robu območja Ceste dveh cesarjev in Sibirije je 
opredeljen koridor za odvajanje poplavnih vod v dimenziji, kot je 
mogoča in izvedljiva na terenu. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

1210-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na poplavno varnost južnega dela Ljubljane, 
natančneje na dodatne odvodne kanale in območja za 
zadrževalnike. Te površine naj se ne omejujejo. 
Sklic na pobudo ID 2341 in 1972 za možnost podaljšanja koridorja 
za vodenje poplavnih voda po strugi starega Curnovca pod AC-
priključkom Ljubljana Center. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Prek območja AC-priključka Ljubljana Center je opredeljen koridor 
za odvajanje poplavnih vod v dimenziji, kot je mogoča in izvedljiva 
na terenu. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 



Zaporedna številka 
pripombe 

1211-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na poplavno varnost južnega dela Ljubljane, 
natančneje na dodatne odvodne kanale in območja za 
zadrževalnike. Vlagatelj pripombe predlaga, da naj se te površine 
ne omejujejo. Sklic na pobudo ID 1973 za zmanjšanje EUP TR-
468, da se omogoči izvedba koridorja za poplavne vode. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Po južnem robu območja Ceste dveh cesarjev in Sibirije je 
opredeljen koridor za zadrževanje in odvajanje poplavnih vod v 
največji možni dimenziji, ki je izvedljiva na terenu. Območje EUP 
TR-468 je zaključeno naselje Sibirije severno od AC. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

1212-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na poplavno varnost južnega dela Ljubljane, 
natančneje na dodatne odvodne kanale in območja za 
zadrževalnike. Te površine naj se ne omejujejo. 
Sklic na pobudo ID 1978 za možnost razširitve razbremenilnika 6A 
med Malim Grabnom in Curnovcem. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Razbremenilnik 6A je opredeljen z državnim prostorskim načrtom 
za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v 
Občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 72/13), zato 
širitev ni predvidena. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

1213-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na poplavno varnost južnega dela Ljubljane, 
natančneje na dodatne odvodne kanale in območja za 
zadrževalnike. Te površine naj se ne omejujejo. 
Sklic na pobudo ID 1977 za možnost razširitve razbremenilnika 6 
med Malim Grabnom in Barjem. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Glavna odvodnika padavinske vode iz Malega Grabna sta 
razbremenilnik 6A in razbremenilnik 1, ki prevzameta celotno 
količino pretoka Malega Grabna. razbremenilnik 6 predstavlja le 
rezervo za višek padavinskih vod, zato se ohrani v načrtovanih 
dimenzijah. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

1214-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na poplavno varnost južnega dela Ljubljane, 
natančneje na dodatne odvodne kanale in območja za 
zadrževalnike. Vlagatelj pripombe predlaga, da naj se te površine 
ne omejujejo. Sklic na pobudo ID 1975 za razširitev koridorja za 
vodenje poplavnih vod po južnem robu Ceste dveh cesarjev in 
Sibirije. 



Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Po južnem robu območja Ceste dveh cesarjev in Sibirije je 
opredeljen koridor za zadrževanje in odvajanje poplavnih vod v 
največji možni dimenziji, ki je izvedljiva na terenu. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

1215-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na poplavno varnost južnega dela Ljubljane, 
natančneje na dodatne odvodne kanale in območja za 
zadrževalnike. Vlagatelj pripombe predlaga, da naj se te površine 
ne omejujejo. Sklic na pobudo ID 1974 za zmanjšanje EUP TR-94, 
da se omogoči izvedba koridorja za poplavne vode. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Po južnem robu območja Ceste dveh cesarjev in Sibirije je 
opredeljen koridor za odvajanje poplavnih vod v dimenziji, kot je 
mogoča in izvedljiva na terenu. Območje EUP TR-468 je 
zaključeno naselje Sibirije severno od AC. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

1216-001 

Povzetek pripombe V pripombi je izraženo nestrinjanje s predlaganimi urbanističnimi 
kazalci za EUP BE-403, vlagatelj pripombe predlaga ukinitev 
faktorjev FI, FZ, FZP in FBP. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pobuda za spremembo določil OPN MOL za EUP BE-403 glede 
zelenih površin ni sprejemljiva, saj je veljavni faktor zelenih 
površin (10 %) že manjši od splošnega (20 %) in zmanjšan na 
najmanjšo možno mero. 10 % FZP pomenijo že nujni odmiki od 
parcelnih mej. Ker je območje poklicne gasilske postaje del 
večjega območja urejanja, ostanejo ostali urbanistični kazalci 
zaradi enotnosti pogojev nespremenjeni. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

1217-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na ureditev izvoza iz gasilske postaje v EUP 
RN-356. Vlagatelj pripombe meni, da je treba avtobusno 
postajališče prilagoditi izvozu iz gasilske postaje in ne obratno. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za EUP RN-501 (Dolenjska 
cesta) se dopolnijo z določilom, da mora biti sočasno s širitvijo 
ceste ustrezno urejen tudi izvoz iz prostovoljne gasilske postaje 
Rudnik. Regulacijski elementi v grafičnem delu OPN MOL ID so 
določeni tako, da omogočajo ustrezno postavitev vseh 
prometnotehničnih in prometnovarnostnih elementov v prostoru in 
da se zagotavlja ustrezno vodenje prometa, tudi javnega 
potniškega prometa, na Dolenjski cesti hkrati z neoviranim 
delovanjem gasilske enote. Natančna postavitev posameznih 
elementov prometne ureditve, na primer postavitev prostora za 



ustavljanje avtobusa, perona za potnike, nadstrešnice, 
urbanomata, izvoz in uvoz za gasilska vozila na intervencijski poti 
in podobno so predmet izvedbenih načrtov. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

1224-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 32. člen, nov 15. odstavek. Vlagateljica 
pripombe podaja pripombo na nov petnajsti odstavek, ki uvaja 
poseben predpis in soglasje organa mestne uprave za odstranitev 
dreves, češ da za to ni zakonske pravne podlage. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

MOL lahko posek dreves ureja le na svojih površinah, na 
površinah v lasti drugih subjektov pa ne, ker za to nima zakonske 
pravne podlage. Ker je določilo 15. odstavka 32. člena v nasprotju 
z zavezujočimi mednarodnimi akti, ustavo in Stvarnopravnim 
zakonikom, se črta. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

14-001 

Povzetek pripombe Pripomba je predlog, da se v 89. člen vključi določba, ki bo za 
novogradnje in adaptacije v občutljivih okoljih, ki so 
preobremenjena s hrupom, določala uporabo manj akustično 
odbojnih zaključnih fasadnih materialov (določitev odbojnega 
faktorja, ki ga mora taka fasada imeti). 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na vsebine OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Vsebino pripombe ureja področni predpis, ki določa pogoje o 
zaščiti pred hrupom v stavbah (Pravilnik o zaščiti pred hrupom v 
stavbah, Uradni list RS, št. 10/2012), in ni predmet sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID. Odlok OPN MOL ID določa pogoje za 
umeščanje dejavnosti in posegov v prostor, protihrupne ukrepe za 
posamezno območje pa določajo stopnje varstva pred hrupom. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

166-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 1215/2 in 1215/6, obe k. o. Bizovik, iz najboljših 
kmetijskih zemljišč v območje, namenjeno stanovanjski gradnji. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 



pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

181-001 

Povzetek pripombe Na karti 3.1 se za območja manjših nadzemnih vodovodnih in 
kanalizacijskih objektov ukine namenska raba O ter nadomesti z 
regulacijsko linijo za komunalne objekte. Poleg tega je treba 
uskladiti PPIP na območjih za zbiranje in odlaganje odpadkov z 
območji za ravnanje z odpadki na karti 7. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Sistema prikaza komunalnih objektov po javni razgrnitvi ni mogoče 
spreminjati. Namenska raba O se ne spreminja, prav tako ni 
dopustno spreminjanje PPIP za potrebe ravnanja z odpadki. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

183-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izris otroških igrišč na karti 6 OPN MOL 
ID, ki so izrisana z drugačnimi merili na območju ČS Rožnik in ČS 
Vič. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Izris otroških igrišč se poenoti. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

184-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo izrisa ploščadi v EUP VI-659 
po priloženi zasnovi. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Raba se uskladi z dejanskim stanjem v prostoru. Trg se razširi. 
Regulacijska linija se spremeni v regulacijsko linijo trga (TG). Ker 
trg funkcionira skupaj s centrom ČS, se mu v južnem delu vrne 
namenska raba CU. 

 



Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

185-001 

Povzetek pripombe Dopolnitev protipoplavnih ukrepov na karti 7: 
1. Koseški bajer: pri protipoplavnih ukrepih je treba predvideti 
izkop terena na JZ strani bajerja. 
2. Gunclje: vrisati obstoječ protipoplavni objekt v Žlebni dolini (nad 
Gunceljsko cesto 52). 
3. Vris drugih manjkajočih ukrepov. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Dopolnijo se protipoplavni ukrepi na karti 7: 
 
1. Koseški bajer: Pripomba ni sprejemljiva. Gre za lokalni ukrep, ki 
ne ustreza merilu OPN MOL ID. Ukrep je mogoče izvesti v okviru 
določil 12. točke 1. odstavka 12. člena OPN MOL ID. 
2. Gunclje: Pripomba je sprejemljiva. Vriše se obstoječi 
protipoplavni objekt v Žlebni dolini (nad Gunceljsko cesto 52). 
3. Drugi ukrepi: Pripomba je sprejemljiva. 
– Vrišeta se obstoječa zadrževalnika na Rakovniku. 
– Vriše se nadvišanje zemljišča nad vrtcem Hrušica, ki je bilo 
izpuščeno – uskladitev s študijo Izdelava celovitih ukrepov za 
zmanjšanje poplavne ogroženosti spodnjega toka Ljubljanice in 
desnih pritokov. IZVO-R, projektiranje in inženiring, d.o.o., št. 
načrta: F62-FR/13, Ljubljana, 2013, dopolnjeno 2014. Potrdilo o 
skladnosti: Agencija RS za okolje, št.: 35001-218/2014 z dne 7. 4. 
2015 
– Zaradi večne jasnosti izrisa (večje sistematičnosti) se izvedejo 
nekateri tehnični popravki na območjih naslednjih protipoplavnih 
ukrepov: Uredba o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje 
poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini 
Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 72/13), Odlok o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
zadrževalnika Brdnikova (Uradni list RS, št. 63/12), Protipoplavni 
ukrepi za območje Rakova jelša - jug, IZVO-R, d.o.o., H03-FR/15, 
2015. Tehnični popravki obsegajo predvsem: izbris prometnih 
ureditev (niso neposredni poplavni ukrepi), združevanje območij 
nadvišanj in nasipov, vris (zunanjih) visokovodnih zidov na 
območjih regulacije vodotoka, izbris pragov znotraj regulacije 
vodotoka. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

248-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na določila OPN MOL ID na zemljišču s parc. 
št. 524/8, k. o. Ježica, tako, da bo v EUP PS-462 dopustna tudi 
gradnja dvostanovanjskih objektov, določila urbanističnih kazalcev 
pa se povzamejo po veljavnem planu. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Gre za spremembo določil EUP PS-462, ki omogoča uskladitev z 
dejanskim stanjem v prostoru. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 



Zaporedna številka 
pripombe 

250-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na redakcijski popravek določil v prilogah 1 
in 2 odloka OPN MOL ID. Vlagateljica pripombe predlaga, da se 
izraz »horizontalni gabarit« nadomesti z ustreznejšim. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se zaradi boljše razumljivosti besedila upošteva tako, da 
se izraz »horizontalni gabarit« nadomesti z izrazom »tlorisni 
gabarit«. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

252-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na ponovno preučitev umestitve mrliške 
vežice v območje POg. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva, saj se z razširitvijo pokopališča zaradi 
potrebe po umestitvi mrliške vežice ne poslabšujejo bivanjski 
standardi okoliških območij. Razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID umestitev mrliške vežice že omogočajo s PPIP, 
določenimi za EUP GO-175 POg, tako, da je širitev pokopališča 
zgolj tehnični popravek. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

253-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na ponovno preučitev umestitve mrliške 
vežice v območje POg. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva, saj se z razširitvijo pokopališča zaradi 
potrebe po umestitvi mrliške vežice ne poslabšujejo bivanjski 
standardi okoliških območij. Razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID umestitev mrliške vežice že omogočajo s PPIP, 
določenimi za EUP GO-175 POg, tako, da je širitev pokopališča 
zgolj tehnični popravek. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

254-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na uskladitev območij veljavnosti prostorskih 
aktov v EUP TR-115, in sicer je treba ukiniti del Zazidalnega 
načrta za zazidalni otok VS103 - Murgle IV. faza (Uradni list SRS, 
št. 40/84), na katerem velja Uredba o državnem prostorskem 
načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela 
Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list 
RS, št. 72/13). 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Ker po določilih Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list 
RS, št. 33/07 in spremembe) občinski prostorski akti in posledično 
tudi občinski podrobni prostorski načrti ne smejo biti v nasprotju z 



državnimi prostorskimi akti, se ukine del ZN, ki sega v območje 
DPN. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

256-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izris ceste na zemljišču s parc. št. 894/10, 
k. o. Trnovsko predmestje. Na delu zemljišča je bil ukinjen OPPN. 
Ob tem bi bilo treba na delu zemljišča s parc. št. 894/10, k. o. 
Trnovsko predmestje, z RL izrisati tudi cesto, ki je bila v OPPN 
izrisana samo z osjo. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je sprejemljiva v delu, da je treba izris RL uskladiti s 
predlagano spremembo iz dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID. Z ukinitvijo OPPN na delu zemljišča s 
parc. št. 894/10, k. o. Trnovsko predmestje, bi moral biti ukinjen 
tudi dostop do območja OPPN, zato se RL in os predvidene ceste 
na tem zemljišču izbrišeta. Dostop do območja OPPN je mogoče 
urediti še s treh predvidenih dostopov s Poti na Rakovo jelšo ter z 
Barjanske ceste preko EUP TR-423. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

257-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na Prilogo 4, 18. točko, določila za pogoje za 
gradnjo stavb na K1 in K2 pod opombo 4. Vlagateljica pripombe 
navaja, da se pogoj »kolikor znotraj SK ali A gradnja ni izvedljiva, 
je gradnja možna znotraj 30 m pasu od roba EUP, v katerih že 
stojijo stavbe in gospodarska poslopja kmetije« nanaša samo na 
rob stavbnih zemljišč ob EUP z namensko rabo A in SK. 
Vlagateljica pripombe opozarja, da je treba napisati določila tudi 
za EUP z ostalimi namenskimi rabami. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Določilo se dopolni tako, da se dodajo pogoji tudi za EUP z 
ostalimi namenskimi rabami, tako da je prostor enakovredno 
urejen. Določilo se dopolni tako, da se glasi: »gradnja je dopustna 
v pasu 30 m od roba EUP, v katerih že stojijo stavbe in 
gospodarska poslopja kmetij«. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

258-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na popravek meje med OPPN za območje 
Bavarskega dvora (Uradni list RS, št. 43/14 in spremembe) in ZN 
za območje Potniškega centra Ljubljana (Uradni list RS, št. 107/06 
in spremembe) 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pobuda je sprejemljiva, saj gre za uskladitev meje med veljavnima 
OPPN in ZN. Na karti 5. Načini urejanja se meja med OPPN in ZN 
korigira. Gre za tehnični popravek. 

 



Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

331-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 60. člen, 12. odstavek. Vlagateljica 
pripombe predlaga, da se določila popravijo tako, da na mejah 
območij vseh vrst objektov za oglaševanje, ki mejijo na javne 
ceste, postavitev stenskih oziroma samostoječih velikih tabel ni 
dopustna. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta.  
 
Možnosti za postavitve oglaševalskih zmogljivosti, tudi ob javnih 
cestah, so v OPN MOL ID trenutno vključene znotraj plakatnih con 
in na vzdolžnih lokacijah. Spremembo koncepta oglaševanja ob 
javnih cestah, ki bi pomenil hkrati tudi bistveno zmanjšanje 
oglaševalskih zmogljivosti, bo mogoče določiti na podlagi novih 
strokovnih podlag in natančnejših analitičnih gradiv za dopolnitev 
področja oglaševanja v OPN MOL ID, ko bodo ti izdelani in ki 
bodo izboljšali nekatere opredelitve pojmov, na novo opredelili 
dopustne posege in ustrezneje opredelili območja. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

336-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na ureditev hodnika za pešce ob cesti Draga 
na odseku od Večne poti do Bergantove ulice. V pripombi je 
navedeno, da investitor MOL želi na podlagi pobude meščanov 
urediti pločnik za mešani promet pešcev in kolesarjev v dolžini 87 



m in v širini 2,50 m, da je na zahodni strani predvidenega posega 
rezerviranega premalo prostora ter da soglasja lastnikov 
pridobivajo pobudniki predloga za ureditev pločnika. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Določila v veljavnem OPN MOL ID za odsek ceste Draga iz 
pripombe že omogočajo ureditev skupne površine za kolesarje in 
pešce ob vozišču. Prometni koridor za cesto Draga je v OPN MOL 
ID določen z regulacijskimi linijami v enoti urejanja prostora ŠI-
398, in sicer tako, da omogoča ureditev zveznega profila ceste. 
Natančna postavitev novih ureditev v prostor bo določena v načrtu 
za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma v načrtu za izvedbo. 
Pridobivanje soglasij lastnikov parcel v postopku za pridobitev 
gradbenega dovoljenja oziroma v postopku za izkazovanje pravice 
graditi ni predmet OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

339-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izris namenske rabe ob Glinščici na 
podlagi sprejetega OPPN Zadrževalnik Brdnikova. Uskladiti je 
treba namensko rabo ob Glinščici z Odlokom o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za območje zadrževalnika 
Brdnikova (Uradni list RS, št. 63/12). 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Namenska raba območja ob Glinščici se uskladi z Odlokom o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
zadrževalnika Brdnikova (Uradni list RS, št. 63/12). 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

341-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na razširitev ceste in pločnika v Zgornjih 
Gameljnah. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva tako, da se EUP ŠG-525 razširi na 
severnem delu EUP. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

343-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na razširitev ceste in pločnika v Zgornjih 
Gameljnah. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva tako, da se EUP ŠG-525 razširi na 
severnem delu EUP. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

397-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo vsebin OPN MOL ID tako, da 
se ob navajanju Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo 
vodonosnika Ljubljanskega polja ne navajajo številke Uradnega 
lista. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika 
Ljubljanskega polja se v vsebinah OPN MOL ID ne navaja z 
navedbami številk Uradnega lista. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

451-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP ŠI-289 na zemljišča s parc. št. 
1480/11, 1480/2 in 1480/4, vse k. o. Dravlje. Vlagatelj pripombe 
predlaga, da se ohrani stanje, kot je v veljavnem OPN MOL ID – 
da se območje ŠI-540 ne opredeli kot parkovna površina ter da se 
izbriše predlagana gradbena meja na zemljišču s parc. št. 
1480/17, k. o. Dravlje, ker je lastnik vložil projekt za gradbeno 
dovoljenje po določilih veljavnega OPN MOL ID. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je sprejemljiva, saj je na zemljiščih s parc. št. 1480/11, 
1480/2 in 1480/4, vse k. o. Dravlje, po veljavnem OPN MOL ID 
dopustna gradnja objektov tipa NB – vrstna hiša. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

457-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izris RL arkad pri trgovski hiši Nama in 
hotel Slon. Ker je Slovenska cesta na odseku od Gosposvetske 
ulice do Šubičeve ulice opredeljena kot Pod – druge prometne 
površine, vlagatelj predlaga, da se na karti 3.1 zbriše RL arkad in 
na karti 4.7 os javne poti. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je sprejemljiva, saj gre za uskladitev besedilnega in 
grafičnega dela OPN MOL ID. V PPIP za EUP MS-77 je določeno, 
da je arkade, razen pred vhodi v trgovino in dvigalo, dopustno 
zastekliti. Z zasteklitvijo arkad ta prostor ne bo več javna površina, 
zato se regulacijska linija arkad odstrani iz grafičnega dela OPN 
MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

508-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 19. člen, 3. odstavek, ki sedaj govori tudi 
o stavbah, ki imajo premajhen FBP ali FZP. Vlagateljica pripombe 
navaja, da so določila za objekte, ki imajo premajhen FBP ali FZP, 
tudi v 13. odstavku 32. člena. Določila naj se uskladijo tako, da ne 
bodo podvojena 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Glede na popravke v 3. odstavku 19. člena se ustrezno popravijo 
določila 13. odstavka 32. člena, ki določa pogoje v primerih, ko sta 



faktor bivalnih površin (FBP) ali faktor zelenih površin (FZP) na 
parcelah, namenjenih gradnji, na kateri stoji obstoječi objekt, 
manjša od FBP ali FZP, kot sta določena s tem odlokom. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

520-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na Prilogo 4, 4. točka (ograje). Vlagateljica 
pripombe opozarja, da je treba določila iz priloge uskladiti z 
določili v odloku (12., 27. in drugi členi), da ne bi prihajalo do 
nejasnosti, če je del določil v odloku, del pa v prilogi. Vlagateljica 
predlaga, da se na podlagi projekta za protihrupne ograje 
dopustijo tudi višje višine od predpisanih 2,20 m. Predlaga tudi, da 
se v nabor namenskih rab, v katerih so dopustne tudi višje ograje, 
doda še namenska raba ZDd. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Protihrupna ograja je natančneje definirana v 3. členu odloka, 
postavitev protihrupnih ograj je dopustna le na podlagi elaborata, 
ki preveri stanje in določi potrebne pogoje. Na podlagi projekta za 
gradbeno dovoljenje se zato dopuščajo tudi višje višine od 
predpisanih 2,20 m. Umeščanje protihrupnih ograj se dopušča še 
v več namenskih rabah. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

589-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na vzpostavitev novega prometnega režima 
za dostopanje do območja Rakova jelša – jug. Vlagateljica 
pripombe predlaga, da se nov dostop do naselja uredi s 
severnega dela naselja Rakova jelša pod mostom južne 
obvoznice in čez premostitev Lahovega grabna do naselja Rakova 
jelša – jug. Obstoječa cesto, ki povezuje naselje in Barjansko 
cesto, se spremeni v pot za pešce, kolesarje in konjenike ter 
intervencijski dostop. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 



so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
Čeprav gre za novo pobudo, pa odlok OPN MOL ID v 12. členu že 
omogoča urejanje pločnikov in pešpoti, kolesarskih stez in poti, 
brvi in mostov ter dostopnih cest do obstoječih objektov ob 
pridobitvi soglasja pristojnega upravljavca prometnice. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

591-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na ureditev broda, ki bi služil kot premostitev 
Ljubljanice na izteku Poti na Rakovo jelšo do poti, ki vodi do 
cerkve sv. Mihaela v Črni vasi. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID, 
hkrati je delno že vključena v OPN MOL ID. V fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve se obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. V predlogu so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu.  
V skladu z 12. členom odloka OPN MOL ID je predlagane ureditve 
deloma že mogoče izvesti pod pogoji Zavoda RS za varstvo 
narave, Agencije RS za okolje. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

592-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na napačen izbris oznake P+R iz karte 4.7 
Cestno omrežje in območja parkirnih režimov. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Tehnični popravek 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

594-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na vzpostavitev nove kolesarske steze in 
pešpoti na zahodni strani vzdolž Barjanske ceste s prehodom pod 
nadvozom na južni strani obvoznice. Obstoječa prometna ureditev 
avtocestnega nadvoza sicer vključuje kolesarsko stezo, a je njena 
umestitev zaradi številnih nepreglednih prehodov za pešce prek 
prometne vpadnice neprimerna. 



Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID.  
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu.  
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta.  
 
Čeprav gre za novo pobudo, pa odlok OPN MOL ID v 12. členu že 
dopušča umeščanje novih nadvozov, kolesarskih poti, pešpoti in 
podobnega ob pridobitvi soglasja pristojnega upravljavca 
prometnice. Za območje vstopne točke v Krajinski park 
Ljubljansko barje bo v nadaljevanju izdelan OPPN, ki bo 
natančneje uredil dostope do območja. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

595-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na vzpostavitev novega nadhoda čez 
obvoznico v zgodovinski osi Poti na Rakovo jelšo, ki bi bil 
namenjen izključno pešcem, kolesarjem in gibalno oviranim. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 



predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID.  
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu.  
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta.  
 
Čeprav gre za novo pobudo, pa odlok OPN MOL ID v 12. členu že 
dopušča umeščanje novih nadvozov, kolesarskih poti, pešpoti in 
podobnega ob pridobitvi soglasja pristojnega upravljavca 
prometnice. Za območje vstopne točke v Krajinski park 
Ljubljansko barje bo v nadaljevanju izdelan OPPN, ki bo 
natančneje uredil dostope do območja. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

601-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 24. člen, 10. odstavek. Vlagateljica 
pripombe predlaga popravek 10. odstavka tako, da bo 
nedvoumno, da odstavek govori o odmiku od cest, ki so določene 
z regulacijsko linijo ali z namensko rabo PC. Veljavno besedilo 
konkretno navaja »... regulacijske linije javne ceste in druge javne 
površine«, kar ne zajema tudi namenske rabe PC. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Izraz »druge javne površine« zajema tudi namensko rabo PC in še 
kaj več (npr. parke, trge …), kjer prav tako želimo ohranjati pogoje 
za odmike. Zaradi večje jasnosti besedila se določilo dopolni tako, 
da se pri javnih površinah navede karta 3.2 »Prikaz območij enot 
urejanja prostora in prostorskih izvedbenih pogojev – regulacijski 
elementi, javne površine in oglaševanje«. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

603-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na potek povezovalne poti med Ulico Nade 
Čamernik in Jarčevo, vlagateljica pripombe predlaga, da naj izris 
regulacijskih linij za določitev povezovalne poti sledi ureditvam v 
prostoru tako, da se ohranijo ureditve na zemljišču s parc. št. 
501/2, k. o. Glince, ter da se zagotovi prostor za zavijanje vozil na 
stiku povezovalne poti in Ulice Nade Čamernikove. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Z vidika zagotavljanja dostopnosti do obstoječih ureditev v 
prostoru in funkcioniranja prostora je ureditev povezovalnega 



odseka med Ulico Nade Čemernikove in Jarčevo ulico potrebna, 
saj le-ta zagotavlja prevoznost tudi komunalnim, intervencijskim in 
reševalnim vozilom. V povezavi s pripombami z zaporednimi 
številkami 356, 357 in 382 se popravi regulacijska linija za 
določitev javne povezovalne poti tako, da se zagotovi prostor za 
zavijanje vozil na stiku povezovalne poti in Ulice Nade 
Čamernikove na severovzhodnem vogalu zemljišča s parc. št. 
501/2, k. o. Glince. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

610-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 97. člen. Vlagateljica opozarja, da je treba 
2. odstavek napisati bolj jasno (besedilu v oklepaju je treba dodati 
besedi »samo za«), saj omogoča različne interpretacije. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Popravek se izvede zaradi večje jasnosti določila 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

611-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na določila v EUP RN-601. Vlagateljica 
pripombe predlaga, da se določila napišejo bolj nedvoumno in 
podrobno: gre za legalno zgrajeni obstoječi objekt in za 
posamezni del dvojčka. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je tehtna in se upošteva. V izogib napačnemu 
tolmačenju določil zaradi dvoumnosti se določila dopolnijo. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

615-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na popravek in dopolnitev PPIP za EUP DR-
643. Vlagateljica pripombe predlaga, da se PPIP dopolni z 
določilom, da določila glede odmika objektov na zemljiščih s parc. 
št. 1222/1, 1222/2 in 1223/7  vse k. o. Dravlje  na parcelni meji 
med temi parcelami z zemljiščem na parc. št. 1670/1, k. o. Dravlje, 
ne veljajo. Torej se dopušča gradnja brez zahtevanih odmikov. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Obstoječi objekt se nahaja ob regulacijski liniji ceste, zato se 
dopušča zmanjšan pogoj za najmanjši odmik, saj se s tem 
nikomur ne poslabšujejo bivalni pogoji (objekt meji na cesto). 
Določilo za najmanjši odmik se tako zmanjša na 1,0 m. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

632-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na Prilogo 4. Pri točki 18 (pomožni kmetijsko-
gozdarski objekti) vlagatelj predlaga korekcijo pogojev za objekte 



na kmetijskih zemljiščih. Pri točki 23 (prefabrikati) vlagatelj 
opozarja tudi na redakcijske napake. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Zaradi večje jasnosti določil se delno korigirajo pogoji za 
umeščanje pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov. Določila za 
umeščanje prefabrikatov se smiselno prenesejo v ostale točke 
Priloge 4 oziroma v določila odloka. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

632-002 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP RD-387, kjer se predlaga 
sprememba namenske rabe iz ZPp v ZV za potrebe ureditve 
mestnih vrtičkov. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva v delu, da se dopusti ureditev vrtičkov v 
RD-365 ter da je dopustno do uveljavitve OPPN urejanje vrtičkov 
in mestnega sadovnjaka v RD-387. Enotama se ne spreminja 
namenska raba, temveč se dopiše PPIP o dopustnosti urejanja 
predlaganih ureditev. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

636-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na vzpostavitev nove kolesarske steze in 
pešpoti na zahodni strani vzdolž Barjanske ceste s prehodom pod 
nadvozom na južni strani obvoznice. Obstoječa prometna ureditev 
avtocestnega nadvoza sicer vključuje kolesarsko stezo, a je njena 
umestitev zaradi številnih nepreglednih prehodov za pešce prek 
prometne vpadnice neprimerna. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID.  
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu.  
 



Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta.  
 
Čeprav gre za novo pobudo, pa odlok OPN MOL ID v 12. členu že 
dopušča umeščanje novih nadvozov, kolesarskih poti, pešpoti in 
podobnega ob pridobitvi soglasja pristojnega upravljavca 
prometnice. Za območje vstopne točke v Krajinski park 
Ljubljansko barje bo v nadaljevanju izdelan OPPN, ki bo 
natančneje uredil dostope do območja. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

637-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na preveritev in uskladitev regulacijskih linij 
na območjih EUP TR-426, TR-390, TR-397 in TR-442 z gradivom 
»Izdelava pregleda ne/skladnosti OPN MOL ID z načrtovano 
komunalno in prometno ureditvijo območja Rakova jelša (430-
21172015)«, ki ga je izdelal PUZ. MOL načrtuje in izvaja 
komunalno in prometno ureditev teh območij. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Glede na to, da je projekt komunalne in prometne ureditve 
območja Rakova jelša še v izvajanju, bo predlagani poseg 
uskladitve RL na območju lahko korigiran v naslednjem postopku 
sprememb in dopolnitev OPN MOL ID na podlagi nove pobude in 
geodetskega posnetka izvedenega stanja. Na morebitna neskladja 
z OPN MOL ID se opozori projektant oziroma izvajalec projekta. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

640-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na vzpostavitev novega prometnega režima 
za dostopanje do območja Rakova jelša – jug. Vlagateljica 
pripombe predlaga, da se nov dostop do naselja uredi s 
severnega dela naselja Rakova jelša pod mostom južne 
obvoznice in čez premostitev Lahovega grabna do naselja Rakova 
jelša – jug. Obstoječa cesta, ki povezuje naselje in Barjansko 
cesto, se spremeni v pot za pešce, kolesarje in konjenike ter 
intervencijski dostop. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na vsebine OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 



predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
Čeprav gre za novo pobudo, pa odlok OPN MOL ID v 12. členu že 
omogoča urejanje pločnikov in pešpoti, kolesarskih stez in poti, 
brvi in mostov ter dostopnih cest do obstoječih objektov ob 
pridobitvi soglasja pristojnega upravljavca prometnice. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

642-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na umestitev broda kot sredstva za prehod 
Ljubljanice s Poti na Rakovo jelšo do cerkve sv. Mihaela v Črni 
vasi. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 



Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

643-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na vzpostavitev novega nadhoda čez 
obvoznico v zgodovinski osi Poti na Rakovo jelšo, ki bi bil 
namenjen izključno pešcem, kolesarjem in gibalno oviranim. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID.  
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu.  
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta.  
 
Čeprav gre za novo pobudo, pa odlok OPN MOL ID v 12. členu že 
dopušča umeščanje novih nadvozov, kolesarskih poti, pešpoti in 
podobnega ob pridobitvi soglasja pristojnega upravljavca 
prometnice. Za območje vstopne točke v Krajinski park 
Ljubljansko barje bo v nadaljevanju izdelan OPPN, ki bo 
natančneje uredil dostope do območja. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

652-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na preštevilčenje oznak območij OPPN, in 
sicer v EUP BE-546 naj se iz OPPN 434 spremeni v OPPN 322, v 
EUP BE-79 naj se iz OPPN 322 spremeni v OPPN 434. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Popravek zaradi poimenovanja že sprejetega akta. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 



Zaporedna številka 
pripombe 

655-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na uskladitev PPIP z geodetskim posnetkom 
(pravilno navajanje parcelnih številk). 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Za legalizacijo stanovanjskih stavb so dopustna odstopanja od 
določil odloka OPN MOL ID glede odmikov od sosednjih zemljišč 
ob upoštevanju geodetskega načrta obstoječega stanja, ki ga je v 
aprilu 2015 pod št. LGB2015006 izdelalo podjetje LGB, d.o.o. Po 
preveritvi z geodetskim načrtom se uskladi PPIP za TR-21. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

658-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na preveritev dopustnosti izvedbe vseh 
ureditev za potrebe P+R pred sprejemom OPPN. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Zaradi kompleksnosti območja in celostne obravnave (reševanje 
dostopov, umestitev osnovnih in spremljajočih dejavnosti P+R, 
zbirnega centra za odpadke ...) je predpisan način urejanja z 
OPPN. Dopustnost izvedbe vseh ureditev za potrebe P+R pred 
sprejemom OPPN zaradi kompleksnosti območja in posledično 
potrebe po celostni obravnavi ni smiselna in racionalna. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

659-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na ponovno preučitev umestitve mrliške 
vežice v območje POg. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva, saj se z razširitvijo pokopališča zaradi 
potrebe po umestitvi mrliške vežice ne poslabšujejo bivanjski 
standardi okoliških območij. Razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID umestitev mrliške vežice že omogočajo s PPIP, 
določenimi za EUP GO-175 POg, tako da je širitev pokopališča 
zgolj tehnični popravek. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

664-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na OPPN 256 STARA ŠIŠKA. Vlagatelj 
pripombe predlaga, da se v usmeritvah za izdelavo OPPN omili 
določilo glede razmerja med poslovnimi in stanovanjskimi 
površinami. V usmeritvah za OPPN je navedeno: »Razmerje med 
centralnimi in stanovanjskimi dejavnostmi je 20/80.« Vlagatelj 
pripombe predlaga, da se dopusti največ 80 % stanovanjskih 
dejavnosti. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je sprejemljiva, usmeritve za OPPN 256 STARA ŠIŠKA 
se spremenijo tako, da se dopusti največ 80 % stanovanjskih 
dejavnosti, saj je natančno razmerje težko doseči. 



 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

665-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 81. člen, 1. odstavek. Vlagatelj pripombe 
opozarja, da je nejasno, kdo izdela zahtevane strokovne podlage, 
kako se jih izdela, kdo jih naroči itd. Meni, da je smiselno, da MOL 
izdela strokovno podlago za vse tovrstne lokacije na območju 
MOL in na podlagi teh opredeli usmeritve za razvoj prostora. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Ker so varnostni ukrepi odvisni od programa, lokacije in zasnove 
predvidenega posega, mora strokovne podlage izdelati investitor 
predvidene ureditve. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

669-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na gradnje znotraj kareja v EUP MS-166. 
Vlagatelj predlaga, da se na tem območju ne dopustijo gradnje 
novih objektov. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Podrobnejše kriterije gradnje znotraj karejev bo mogoče določiti 
na podlagi novih strokovnih podlag in natančnejših analitičnih 
gradiv za dopolnitev področja tipologije v OPN MOL ID, ki bodo 
izboljšali nekatere opredelitve pojmov, na novo opredelili dopustne 
posege in ustrezneje opredelili območja. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

670-001 

Povzetek pripombe Gre za uskladitev vsebin sprejetega OPPN 322 in dopolnjenega 
osnutka OPPN 173 z vsebinami OPN MOL ID, in sicer na 
uskladitev izrisa cest. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Gre za uskladitev izrisa cest s sprejetim OPPN v severnem delu in 
OPPN v južnem delu območja med Parmovo in železnico, ki je v 
fazi dopolnjenega osnutka, saj so bila pridobljena vsa soglasja 
lastnikov, v postopku OPPN pa so bile izdelane tudi strokovne 
podlage za promet. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

672-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo načina urejanja EUP PS-404, 
in sicer iz OPN v OPPN ali vris dostopne ceste do vseh zazidljivih 
zemljišč znotraj EUP. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Zaradi zagotavljanja dostopa do vseh posameznih parcel, 
namenjenih gradnji, se v usmeritve za EUP PS-404 dopiše, da je 
pred gradnjo stavb treba odparcelirati zemljišče za cesto. 



 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

673-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izris pešpoti preko TR-501, in sicer naj se 
pešpot izriše tako, da bo potekala s severa oziroma severovzhoda 
preko obstoječe poti. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Izris pešpoti se popravi skladno z zasnovo območja, tako da 
poteka po predvidenih poteh in ne preko igrišča. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

677-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo usmeritev za OPPN 110 
Konjeniške površine v Tomačevem, in sicer gre za uskladitev s 3. 
točko 8. odstavka 12. člena osnutka Uredbe VVO. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Gre za spremembo usmeritev za OPPN 110 tako, da izhajajo iz 
programa konjeniškega centra in za njihovo uskladitev z določili 
Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika 
Ljubljanskega polja. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

679-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo (izbris) regulacijske linije 
znotraj EUP SO-2057. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba predstavlja tehnični popravek in se upošteva. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

686-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP ŠI-119, OPPN 114 Križišče 
Drenikova. Vlagatelj pripombe predlaga, da se umakne obveza po 
izdelavi OPPN, saj so bile za območje že izdelane variantne 
rešitve in izbrana najprimernejša urbanistična zasnova območja. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je sprejemljiva, saj so bili za območje obravnave že 
preverjeni urbanistični parametri in izbrana najustreznejša 
variantna rešitev, ki upošteva usmeritve za EUP ŠI-119, zato 
izdelava OPPN ni potrebna. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

688-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na preklic v delu veljavnega Odloka o 
zazidalnem načrtu za območje urejanja BS 7/4 -Podgoriška 
gmajna (Uradni list RS, št. 5/94 in 11/94) in na zagotovitev 
dostopa do območja OPPN 304. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba glede zagotovitve dostopa do območja OPPN 304 je že 
vključena v OPN MOL ID. Do območja OPPN je zagotovljena 
možnost dostopa z regionalne ceste Podgorica– Dragomelj, in 
sicer v severovzhodnem ter jugozahodnem delu območja OPPN. 
Sprememba usmeritev za OPPN glede dovozov do območja 
OPPN je prav tako že vključena v OPN MOL ID, 58. člen odloka 
OPN MOL ID določa, da se javne površine in površine, na katerih 
se določi služnost rabe v javno korist, lahko spremenijo ali določijo 
na novo z OPPN. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

689-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na določitev namenske rabe in tipologije ob 
južnem robu Celovške ceste med Staro cerkvijo in obvoznico. 
Vlagatelj pripombe ugotavlja, da je južni rob Celovške ceste 
pozidan z eno- in dvoetažnimi paviljonskimi stavbami z javnim 
programom, šele za njimi je visoka večstanovanjska gradnja. To je 
pravzaprav pravilo v tem prostoru. Vlagatelj predlaga, naj se 
celoten pas z že zgrajenimi in nezgrajenimi območji smiselno 
opredeli z namensko rabo CDd, tipom objekta C, višina objektov 
pa omeji na obstoječo višino. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Na podlagi pripombe so bila pregledana določila v EUP ob južnem 
robu Celovške ceste. Vsebina pripombe je v večjem delu območja 
že vključena v OPN MOL ID. Na območjih, kjer so namenska raba 
(SScv, SSsv, CU, ZPps, ZPp), tipologija in višina drugačne od 
predlaganih CDd, C, pa je to večinoma ustrezno. Ob južnem robu 
Celovške ceste je pravilo pozidave res takšno, kot ga opisuje 
vlagatelj pripombe, vendar gre za večinoma že zgrajeno območje 
in to pravilo je bilo (že ob urejanju območja) upoštevano le tam, 
kjer je bilo to mogoče. Ponekod so stanovanjski bloki postavljeni 
tik ob Celovško cesto – tam ni prostora za nizke paviljone. Po 
višini odstopata dve še nezaključeni območji, kjer sta predvidena 
nova višinska poudarka z višino do P+16 (EUP ŠI-492 in ŠI-271), 
kar pa je v skladu s strateškim delom OPN MOL in Urbanističnim 
načrtom.  
Pripomba za spremembo določil se upošteva v EUP ŠI-549, kjer 
se višina dopustnih objektov uskladi z obstoječo (do P+1), in v 
EUP ŠI-413, kjer se definira višina paviljonskega objekta, ki je 
označen z gradbenimi mejami. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

690-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe – širitev EUP 
RN-550, CDo, za potrebe prizidave šole. 



Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

691-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopolnitev usmeritev za OPPN Športni 
park Svoboda. Vlagatelj predlaga, da se na južnem delu območja 
TR-327 pred uveljavitvijo OPPN dopusti umestitev teniških igrišč. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Ker je na območju določena namenska raba BC – športni centri in 
je v severnem delu območja TR-327 že v veljavi Odlok o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu 360 Športni park 
Svoboda – del, ki v južnem delu načrtuje tudi gradnjo teniških 
igrišč, se do uveljavitve OPPN v TR-327 dopusti tudi urejanje 
teniških igrišč. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

693-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopolnitev PPIP, da bo na vzhodnem delu 
EUP JA-218 opredeljena površina za trg. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva. Sprejetje slednje predstavlja izboljševanje 
kakovosti javnega prostora in s tem tudi kakovosti mestnega 
življenja. 

 



Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

694-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopolnitev PPIP v Prilogi 2, in sicer se za 
OPPN 81 Hiša eksperimentov v fazi do uveljavitve OPPN 
dopustijo postavitev Slovenskega paviljona in morebitni dodatni 
pogoji. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Ker je območje OPPN opredeljeno z namensko rabo CDk 
(območja, namenjena kulturni dejavnosti in spremljajočim 
dejavnostim), dodatno pa se dopuščajo tudi objekti 12630 Stavbe 
za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, se kot 
dopolnitev predvideni gradnji v območju (Center znanosti) dopusti 
možnost postavitve Slovenskega paviljona. Na ta način bo paviljon 
nadaljeval svojo promocijsko funkcijo, saj bi bil nadgrajen v večji 
projekt, pri čemer bi bila izpostavljena komponenta sodelovanja in 
mednarodne povezanosti, kar je tudi za znanje, vedoželjnost in 
raziskave, kar je namen Centra znanosti, ključnega pomena. 
Ker gre za montažno začasno gradnjo, se postavitev Slovenskega 
paviljona dopusti že do uveljavitve OPPN. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

697-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izris brvi v EUP RN-319 in določila za 
OPPN 129 Mestni park Mesarica. Vlagateljica pripombe predlaga 
izris brvi tudi na karti 3.1, ne zgolj na karti 4.7, in dopolnitev določil 
za OPPN 129 tako, da bo dopustno tudi kopališče, dejavnost mora 
biti usklajena z izvajanjem športnega ribolova. Preveriti je treba 
določila glede pomolov in pristanišča. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba za izris brvi v EUP RN-319, VC, se upošteva. Gre za 
tehnični popravek – EUP se ne ureja z OPPN, zato se prikazujejo 
tudi regulacijske linije, ne le osi. Določila za OPPN 129 Mestni 
park Mesarica se dopolni tako, da se dopusti tudi kopališče, in 
sicer v skladu s predpisi, kar pomeni tudi uskladitev z dejavnostjo 
ribolova, če bo prišlo do sočasnega izvajanja obeh dejavnosti. 
Določilo za obveznost ureditve pomolov in pristanišča se spremeni 
tako, da se le dopustijo, saj njihovo umeščanje v prostor urejajo 
tudi drugi zakoni in predpisi (Zakon o vodah, Odlok o določitvi 
plovbnega režima, Uredba o razvrščanju objektov glede na 
zahtevnost gradnje (s spremembami) …). Vstopno-izstopna mesta 
na Ljubljanici določa Odlok o določitvi plovbnega režima za 
območje MOL, ki določa tudi skrbnika plovbnega območja, to je 
organ mestne uprave MOL, pristojen za gospodarske javne 
službe. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

702-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na preveritev načina urejanja za območje 
EUP GO-361, za katerega je sedaj predviden OPPN 357 BIZOVIK 
- POT NA VISOKO. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Način urejanja za predmetno območje je bil določen glede na 
razmislek, da gre v tem primeru za večje območje razvoja naselja, 
ki predstavlja širitev na nove površine primarne rabe. Takšna 
območja bi se morala razvijati po vnaprej določenih pravilih, ki jih 
lahko zagotavlja zgolj instrument podrobnega prostorskega načrta 
(OPPN). Pri tem so mišljeni zagotavljanje enotne urbanistično-
arhitekturne zasnove, zasnove odprtih zelenih površin, prometna 
mreža in dostopnost, komunalno opremljanje ter ne nazadnje 
komasacija območja. Če se instrument OPPN ukine, se območje 
prepusti stihijskemu prostorskemu urejanju, kar vodi v pojav 
poselitvenih vzorcev, značilnih za razpršeno gradnjo. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

703-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na Prilogo 4. Vlagateljica pripombe predlaga, 
da se v namenski rabi ZPp dopusti postavitev objektov za 
sanitarije, shrambe ipd. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Postavitev javnih sanitarij na javnih površinah (v namenski rabi 
ZPp) je že dopustna po določilu 15. točke 1. odstavka 12. člena. 
Določilo se uskladi s Prilogo 4 tako da se v 3. točki (Pomožni 
objekti v javni rabi) v ZPp dopusti postavitev sanitarnih enot. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

705-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 11. člen, 2. odstavek, preglednica 4, 21. 
točka ZS – Površine za oddih, rekreacijo in šport, 3. podtočka, 
druga alineja. Vlagateljica pripombe predlaga, da se črta oziroma 
preveri besedilo »počivališča, naprave za rekreacijo v naravi, 
piknik prostori, klopi, mize, lesena zavetišča do velikosti 100,00 
m2, razgledišča in podobna oprema«, saj gre za urbano opremo in 
je kot take ni treba posebej določiti oziroma glede na določilo 
postavitev urbane opreme drugje na primer  ZPp ni dopustna. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Ker so v 2. odstavku 11. člena določeni predvsem manj zahtevni 
objekti, ki so dopustni v posameznih namenskih rabah, je določilo 
o postavitvi urbane opreme na tem mestu pri le eni od namenskih 
rab odveč. Urbani opremi je namenjen poseben 31. člen odloka. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

707-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na določilo višin stavb ob Masarykovi cesti. 
Vlagatelj predlaga postopno spuščanje višine stavb od predpisane 



višine zahodno od Metelkove ulice (venec na 20 m) do višin 
družinskih hiš na Vodmatu (P+1, višina do 12 m). 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Strokovne podlage 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., 2013 
(SP 03), obravnavajo tudi Masarykovo cesto. Skladno s 
strokovnimi podlagami je načrtovano postopno spuščanje proti 
Vodmatu, prilagojeno dopustnim višinam v VO-10 in VO-20, kjer je 
dopustna višina objektov do P+4. Masarykova cesta je mestna 
vpadnica, načrtovane stavbe v EUP VO-20 višine do P+4 vlečejo 
podobo bulevarja proti vzhodu, stavbe ob njej pa bodo tudi cezura 
med mestno vpadnico in starim Vodmatom, kjer prevladuje 
individualna gradnja.  
Podrobnejše kriterije za umeščanje novih objektov bo mogoče 
določiti tudi na podlagi novih strokovnih podlag in natančnejših 
analitičnih gradiv za dopolnitev področja tipologije v OPN MOL ID, 
ki bodo izboljšali nekatere opredelitve pojmov, na novo opredelili 
dopustne posege in ustrezneje opredelili območja. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

708-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na popravek PPIP v TR-542, in sicer se 
določilo za višino iz urbanističnih pogojev prestavi v pogoje za 
višino, tako da se glasi »višina objektov – od 7,00 do 14,00 m« 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Določilo za višino se ustrezno prestavi, tako da se navaja v 
stolpcu za višino. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

712-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP ŠI-408, na potek regulacijske linije 
prometnice. Vlagatelj pripombe predlaga, da se regulacijska linija 
uskladi s predvidenim potekom v Odloku o zazidalnem načrtu za 
območje urejanja ŠP2/1 Litostroj – del (Uradni list RS, št. 61/99, 
76/06 in 78/10) oziroma z veljavnim OPN MOL ID. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je sprejemljiva, ohrani se potek povezovalne ceste med 
Cesto Alme Sodnik in Verovškovo ulico, ki je določen v veljavnem 
OPN MOL ID. Na območju povezovalne ceste se razveljavi Odlok 
o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP2/1 Litostroj – del 
(Uradni list RS, št. 61/99, 76/06 in 78/10). 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

713-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na uskladitev regulacijskih linij cest z 
dejanskim stanjem ter pri tem na upoštevanje tudi obstoječih 



parkirnih površin, ki so lastniške in pripadajo posameznim 
stavbam. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Gre za uskladitev z dejanskim stanjem v prostoru. Zahodna cesta 
se izriše tako, da bodo parkirna mesta izvzeta iz regulacijske linije. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

714-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP ŠI-513 in ŠI-495. Vlagatelj pripombe 
predlaga, da se korigira regulacijska linija Verovškove ceste tako, 
da se drevored v celoti vključi v območje ceste. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Obstoječi drevored ob Verovškovi cesti se ohranja in ureja z 
OPPN 386 Poslovna cona Litostroj, ki je v fazi javne razgrnitve 
dopolnjenega osnutka, zato predlagana sprememba ni potrebna. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

715-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembe in dopolnitve omrežja 
mestnih otroških igrišč z ustreznim prikazom otroških igrišč. 
Mestna otroška igrišča naj se prikažejo na drugačen način, kot so 
prikazana preostala igrišča, ob tem pa naj se mreža korigira 
skladno s strokovno podlago in z upoštevanjem novih ali 
natančnejših podatkov OGDP na naslednjih lokacijah: iz prikaza 
se izločijo igrišča na Kersnikovi ulici, pri Križankah, na ploščadi 
pred Trnovskimi bloki, na Steletovi, Ilirski in Slomškovi ulici ter v 
atriju na Kolodvorski ulici; dodajo se mestna otroška igrišča na 
naslednjih lokacijah: Trnovski pristan, v RN-177, VI-186, TR-98, 
ŠG-9 (namesto ŠG-210), Runkova ulica, ČR-524, ČR-72). 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva tako, da se omrežje mestnih otroških igrišč 
korigira s predlaganimi spremembami. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

716-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na PPIP za TR-174. Vlagateljica pripombe 
predlaga, da se določilo popravi tako, da se zaradi večje jasnosti 
besedila del »pogojno so dopustne« izbriše. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

PPIP povzema dikcijo iz splošnega dela odloka. Ker gre za 
podvajanje podatkov, se določilo popravi tako, da se brišejo 
objekti, ki so že navedeni za namensko rabo SB, dodajo pa se 
dodatni pogoji o faznosti gradnje in pogoj za gradnjo 
večstanovanjskih objektov. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 



Zaporedna številka 
pripombe 

717-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na neustreznost opredeljene namenske rabe 
za EUP RŽ-1, ker naj bi bila v nasprotju z zahtevami varovanja 
kulturne dediščine. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Spremembo namenske rabe sta opredelila MOL OUP in MOL OŠ. 
Skladnost spremembe z varovalnimi režimi kulturne dediščine pa 
bo podal nosilec urejanja prostora, ki pokriva segment kulturne 
dediščine. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

719-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo meje območja OPPN 143 
tako, da se zaradi dostopa do območja vključi tudi del EUP VI-
275. Vlagatelj pripombe predlaga, da se ponovno preveri pas 
novogradenj ob Tržaški cesti, kjer je globina območja predvidenih 
posegov premajhna. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Skladno z 2. odstavkom 92. člena OPN MOL ID se lahko območje 
OPPN v postopku njegove priprave spremeni in prilagodi 
podrobnim programskim zahtevam in razmeram na terenu. 
Širitev Tržaške ceste in nov podaljšek Koprske ceste do nje bosta 
močno posegla v prostor. Ker gre za prometno križišče, kjer je 
oblikovanje zelo pomembno in kjer je treba skrbno načrtovati 
dostope do objektov, je za območje predlagana izdelava OPPN. 
Sprememba načina urejanja za del območja zgrajene soseske 
zaradi dostopa zato ni utemeljena. Usmeritve za urejanje območja 
so bile preverjene v strokovni podlagi Preveritve 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., Ljubljana, 2013. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

722-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo PPIP v EUP-214. Vlagatelj 
predlaga, da se v EUP-214 zamenja besedilo v PPIP – 
Urbanistični pogoji z besedilom, kot je v EUP MS-160, tako da se 
glasi: »Pod terenom so dopustne tudi: 12610 Stavbe za kulturo in 
razvedrilo, 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 12304 Stavbe 
za storitvene dejavnosti, 12301 Trgovske stavbe, 12203 Druge 
poslovne stavbe. Nad terenom je dopustno izvesti nadstrešek nad 
stopniščem ter dvigalo za dostop do podzemnega dela za gibalno 
ovirane, ki morata biti transparentna. Za ureditve, ki bi spreminjale 
prostor nad terenom med EUP MS- 211 in SL-196 (razen za 
nadstrešek in dvigalo), je treba izvesti javni natečaj. Za vse 
posege je treba pridobiti pogoje in soglasje pristojne službe s 
področja varovanja kulturne dediščine.« 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Del podhoda Ajdovščina se nahaja tudi v EUP MS-214. Besedilo 
PPIP, ki velja za EUP MS-160, se nanaša tudi na to EUP. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

724-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP ŠI-487 na določitev lokacije remize 
na karti 4.9 Javni potniški promet. Vlagatelj pripombe predlaga, da 
se glede na dejstvo, da se lokacija remize ohranja, le-ta tudi 
označi na karti 4.9 Javni potniški promet. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva tako, da se lokacija remize označi na karti 
4.9 Javni potniški promet. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

730-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na PPIP Prometna določila v EUP SL-196 in 
MS-105. Vlagatelj predlaga, da se v določila PPIP v EUP SL-196 
in MS-105 dopiše določilo, ki velja v EUP SL-200. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Objekt Metalka se nahaja v EUP SL-196, uvozno-izvozna rampa v 
garažo s Cigaletove ulice pa v EUP MS-105. Besedilo PPIP v 
EUP SL-200, ki se glasi: »Treba je urediti podzemno povezavo 
kletne etaže s kletnimi etažami objekta Metalka (Dalmatinova 2), 
skupaj z obstoječo uvozno-izvozno rampo s Cigaletove ulice, in 
sicer za potrebe dostave, mirujočega prometa in odvoza 
odpadkov,« se nanaša tudi na ti dve enoti. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

732-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izris regulacijske linije v EUP ŠG-365, 
predlagana je razširitev območja ceste proti zahodu. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Prometnica je sekundarna prometna vez za območje ŠG-365, 
predlagani ozki prometni profil zadostuje prometnim potrebam in 
zagotavlja ustrezno prometno prevoznost. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

736-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izris regulacijskih linij arkad pri trgovski 
hiši Nama. Vlagatelj predlaga, da se v EUP MS-77 regulacijska 
linija arkad v delu, ki ga je dopustno zastekliti, izbriše. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je sprejemljiva, saj gre za uskladitev besedilnega in 
grafičnega dela OPN MOL ID. V PPIP za EUP MS-77 je določeno, 
da je arkade, razen pred vhodi v trgovino in dvigalo, dopustno 



zastekliti. Z zasteklitvijo arkad ta prostor ne bo več javna površina, 
zato se regulacijska linija arkad odstrani iz grafike. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

739-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na popravek PPIP v TR-237. Vlagateljica 
pripombe opozarja, da iz PPIP ni enoznačno jasno, kateri pogoji 
veljajo za katero zemljišče. Prav tako ni jasno, ali nekatera 
določila veljajo za celotno EUP (npr. določilo »Največji FZ je 50 
%.«). Predlaga, da se v PPIP izbriše del besedila, ki se glasi 
»gradnja je dopustna tudi na manjši parceli od predpisane«, ker 
gre za podvajanje določil. Prav tako predlaga, da se izbriše del 
besedila, ki se glasi »Vsa parkirna mesta je treba zagotoviti na 
svoji gradbeni parceli,« ker gre za strožja določila od splošnih. 
Besedilo naj se uredi tako, da bo vsaka izjema opredeljena v 
enem stavku in ločenem odstavku. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

PPIP se popravi zaradi večje jasnosti določila. Besedilo se uredi 
tako, da je vsaka izjema opredeljena ločeno. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

740-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izris regulacijskih linij arkad pri hotelu 
Slon. Vlagatelj predlaga, da se v EUP SL-202 regulacijska linija 
arkad zbriše. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je sprejemljiva, saj gre za uskladitev besedilnega in 
grafičnega dela OPN MOL ID. V PPIP za EUP SL-202 je 
določeno, da je arkade dopustno zastekliti. Z zasteklitvijo arkad ta 
prostor ne bodo več v javni rabi, zato se regulacijska linija arkad 
odstrani iz grafike. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

741-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izris RL za obstoječo pot na zemljišču s 
parc. št. 1660/2, k. o. Dravlje, zaradi preprečitve prenosa 
zemljišča na Sklad kmetijskih zemljišč. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Na opredeljenem območju (zemljišče s parc. št. 1660/2, k. o. 
Dravlje) se obstoječa cesta deloma ukinja oziroma vključuje v 
sklop predvidene povezave Pečnikova–Zapuška–Pod Kamno 
Gorico. Do izvedbe posega se obstoječa cesta opredeljuje samo z 
osjo. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

742-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 30. člen.  
1. Vlagateljica pripombe podaja predlog za izdelavo strokovnih 
podlag za opredelitev določil (prostorski, sanitarni, oblikovni, 
prometni in drugi vidiki) in prostorskih kriterijev za postavitve 
kioskov in tipskih zabojnikov. Predlaga še, da se opredeli definicija 
kioska. Opozarja tudi na problematičen prenos dejavnosti v 
kioske, medtem ko so lokali v pritličjih večstanovanjskih objektov z 
javnim programom prazni. Zato bi bile glede na opisano 
problematiko potrebne usmeritve na ravni občine, ali se bo njihovo 
število povečevalo ali ne. Predlaga tudi, da se preuči možnost 
umestitve dveh ali več kioskov (s PPIP) znotraj območja širšega 
mestnega središča za ponudbo tradicionalne slovenske prehrane. 
Na območju širšega mestnega središča postavitve kioskov ne bi 
dovoljevali, razen na posameznih lokacijah, kjer se določila 
opredelijo s PPIP. Preuči se še možnost določila, da postavitve 
kioskov znotraj razdalje 250 m od istovrstne gostinske ponudbe ne 
bi dovoljevali.  
2.1 Vlagateljica predlaga popravek 30. člena tako, da se črta 2. 
odstavek (kioski za prodajo sadja in zelenjave). 
2.2 Vlagateljica predlaga popravek 3. odstavka 30. člena tako, da 
se črta stavek, ki dopušča kioske za pripravo tradicionalnih 
slovenskih jedi. 
2.3 Vlagateljica sprašuje, ali je 4. odstavek 30. člena lahko 
podlaga za izdajo soglasja za postavitev kioskov na zasebnih 
površinah.  
3. Vlagateljica podaja pripombo na 30.a člen (tipski zabojniki) in 
predlaga, da se iz prvega odstavka črta beseda pisarne, saj je v ta 
namen bolje uporabiti prazne lokale. Sprašuje še, kakšna je 
povezava med 11. členom in Prilogo 4 v primeru kioskov in tipskih 
zabojnikov glede na namen in dopustne lokacije (26. člen). 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

1. 
Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 



Na podlagi novih strokovnih podlag, kot so predlagane v pripombi, 
bo mogoče določiti podrobnejše kriterije in usmeritve za kioske na 
ravni občine ter izboljšati nekatere opredelitve pojmov (definicija 
kiosk), na novo opredeliti dopustne posege in ustrezneje opredeliti 
lokacije in območja. 
2.1 in 2.2 
30. člen, 2. (kioski za prodajo sadja in zelenjave) in 3. odstavek 
(kioski za pripravo tradicionalnih slovenskih jedi) se ne črtata, ker 
nista bila del sprememb v dopolnjenem osnutku in bi popravek 
predstavljal preveliko spremembo po javni razgrnitvi. Za večjo 
natančnost določila se dodajo le posamezne besede.  
2.3.  
4. odstavek samo podrobneje določa pogoje za postavitev kioskov 
na javnih površinah in posledično ne more biti podlaga za 
postavljanje kioskov na zasebnih površinah. Odstavek se 
redakcijsko popravi v skladu s popravki celotnega člena (stojnice 
se črtajo in nadomestijo z utami). 
3. 
30.a člen: Pripomba je sprejemljiva. Na območju MOL je veliko 
praznih lokalov, ki se lahko uporabljajo tudi za pisarne. Tipski 
zabojniki so namenjeni dejavnostim začasnega značaja, zato se iz 
dopustnih dejavnosti črtajo pisarne. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

742-002 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na Prilogo 4, 3. točka Pomožni objekti v javni 
rabi, kjer je dopustna velikost enostavnih objektov do 40 m2. 
Vlagateljica pripombe opozarja, da je to velika kvadratura in je 
treba glede na prostor določiti, kje je takšna kvadratura dopustna 
in kje ne. Opozarja, da se pojavljajo pobude vlagateljev za 
združevanje več enostavnih objektov, na primer postavitev več 
povezanih kioskov ali tipskih zabojnikov. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Ker so kioski podrobneje določeni v 30. členu odloka OPN MOL 
ID, so pogoji za njihovo velikost že določeni (do 25,00 m2). Ker so 
tipski zabojniki namenjeni velikemu naboru dejavnosti (razstavni, 
predstavitveni prostori, info točke ...), njihovo velikost težko 
omejujemo ter velja splošni pogoj iz uredbe, ki za pomožne 
objekte v javni rabi dopušča 60,00 m2. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

744-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na popravek načina urejanja za zahodni del 
TR-1 tako, da se za to območje razveljavi urejanje z ZN. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Tehnični popravek. Ukinitev načina urejanja z ZN je označena v 
SD OPN MOL ID, vendar ni bila tehnično izbrisana. Grafika se 
popravi. 

 



Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

745-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na uskladitev javnih površin z veljavnim 
zazidalnim načrtom za nakupovalno središče Rudnik. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne upošteva, ohrani se prikaz javnih površin v OPN 
MOL ID, kot je bil javno razgrnjen. Prikazovanje javnih površin na 
območjih zazidalnih načrtov, ki ostajajo v veljavi, bo preverjeno v 
naslednjem postopku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, saj 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID, ki zahteva sistemsko obravnavo. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

749-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na ponovno podrobno preučitev prometne 
mreže na celotnem območju t. i. »Partnerstva Šmartinska«. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Vsi urbanistični parametri in usmeritve ter regulacijski elementi za 
določitev prometnega omrežja na območju t. i. »Partnerstva 
Šmartinska« so bili izrisani na podlagi urbanistično-arhitekturne 
rešitve arhitekturnega biroja Hosoya-Schaeffer, ki je bila izbrana 
kot prvo nagrajena rešitev urbanističnega natečaja. Glede na 
dejstvo, da se je zaradi spremenjenih investicijskih razmer 
dinamika uresničevanja predvidenih rešitev spremenila, se je temu 
prilagodila tudi prometna mreža, kar je razvidno tako iz 
razgrnjenega kot tudi iz dopolnjenega osnutka OPN MOL ID. V 
tem kontekstu gre predvsem za uskladitev in spremembe 
prometne mreže tistih cest, ki so bile predmet evidentirane, 
analizirane in usklajene investitorske akcije posameznih območij 
in območij v neposredni okolici. Podrobna preveritev celotnega 
območja pa bo predmet urbanističnega in prometnega preverjanja 
nadaljnjih postopkov sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega akta. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

751-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP ŠI-387. Vlagatelj pripombe želi, da 
se spremeni tipologija objektov iz NB v NA. 
Predlog spremembe je bil podan v pobudi, ki je bila pozitivno 
obravnavana, vendar popravek v spremembah in dopolnitvah 
OPN MOL ID ni bil prikazan 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je sprejemljiva, gre za uskladitev stališča do pobude z 
rešitvijo v OPN MOL ID. Na območju EUP ŠI-387 se spremni 
tipologija gradnje iz NB v NA. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 



Zaporedna številka 
pripombe 

757-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na preveritev sprememb tipologije zazidave v 
dopolnjenem osnutku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID v 
primerjavi z veljavnim OPN MOL ID za EUP PO-843, OPPN 415 
(iz C v NV). 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Določi se tip objektov C (svojstvena stavba), kot je določen v 
veljavnem OPN MOL ID. Za spremembo tipologije ni strokovne 
podlage. Veljajo prostorski izvedbeni pogoji, ki so določeni v 
veljavnem OPN MOL ID, saj so bili ti preverjeni in dopolnjeni na 
podlagi pobud in pripomb ter idejne rešitve za območje v postopku 
prvih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

765-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na pobudo ID 1311, in sicer na ponovno 
preveritev usmeritev za območja OPPN, ki določajo, ali se kot 
podlaga za pripravo OPPN predhodno izdelajo natečaji oziroma 
variantne rešitve. Pobuda je bila upoštevana. Vlagateljica 
pripombe meni, da niso bile izvedene vse spremembe oziroma 
dopolnitve določil in predlaga še naslednje popravke: za OPPN 
311 (obveza izvedbe variantnih rešitev) ter za OPPN 136 in 203 
(obveza izvedbe natečaja namesto variantnih rešitev). 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je utemeljena. Predlagani posegi so sprejemljivi, ker gre 
za večja razvojna območja, za katera je primerno, da se pred 
OPPN izvede natečaj ali izdelajo variantne rešitve. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

768-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 100. člen. Vlagateljica pripombe navaja, 
da je bil opravljen pregled pogojev za gradnjo nezahtevnih in 
enostavnih objektov, določenih v 40 OPPN in OLN, in iz 
ugotovitev izhaja, da so na območjih OPPN ali OLN v okviru 
členov, ki določajo pogoje za gradnjo nezahtevnih in enostavnih 
objektov, uporabljene zelo različne dikcije. Praviloma so v PIA 
našteti le dovoljeni enostavni in nezahtevni objekti, ki jih je 
dovoljeno postavljati. V pregledanih veljavnih PIA dikcije »posebej 
prepovedano« ni. Iz primerov izhaja, da določene postavitve 
oziroma ureditve niso dopustne. Ne piše pa, da so posebej 
prepovedane. Starejši PIA tudi nimajo določil glede postavitve 
enostavnih objektov.  
Glede na določila 100. člena je v primerih, ko poseg ni posebej 
prepovedan, le-ta dopusten. Iz navedenega izhaja, da so posegi, 
navedeni v 100. členu, dopustni v vseh veljavnih PIA. Iz pregleda 
izhaja, da novejši PIA (OLN, OPPN) že vsebujejo določila glede 
pogojev za postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov. Ob 
uporabi dikcije »posebej prepovedano« 100. člen v omenjenih PIA 
ni smiseln. Zato predlaga, da se določilo popravi. 



Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Zaradi jasnosti določila, ki zajema širok razpon aktov, ki so 
nastajali v različnih časovnih obdobjih, v katerih so uporabljali 
različne načine predpisovanja pogojev, se besedilo dopolni tako, 
da se upošteva možnost, da akt nečesa izrecno ne prepoveduje, 
ampak določa drugače. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

773-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 23. člen. Vlagateljica pripombe opozarja 
na uskladitev popravkov 23. člena v povezavi s 40. členom, in 
sicer se 40. člen v 7. odstavku sklicuje na tretji odstavek 23. člena, 
pravilno je na tretji, četrti in peti odstavek. 7. odstavek se mora 
nanašati ne le na stavbo, temveč tudi na zemljišče.  
Vlagateljica pripombe sprašuje, kateri posegi/dejavnosti so v 
območju regulacijskih linij poleg cestne infrastrukture še dopustni. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Določila 7. odstavka 40. člena se popravijo tako, da se navezujejo 
na ustrezne odstavke. Dopolnitev izraza stavba z zemljiščem se 
ne upošteva. Podano je bilo pravno mnenje, ki navaja, da bi 
popravek določila pomenil spreminjanje namenske rabe mimo za 
to predvidenega (grafični prikaz na karti 3.1) in uradnih postopkov 
(razgrnitev …), kar je nedopustno, saj gre za eno od temeljnih 
determinant urejanja prostora, ki mora biti v vsakem trenutku 
določena in jo je mogoče razbrati iz prostorskega akta.  
V zvezi s posegi (po katerih sprašuje vlagateljica pripombe), ki so 
dopustni v območju regulacijskih linij, navajamo, da je v območju 
regulacijskih linij na primer dopustna tudi gradnja komunalne 
infrastrukture. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

775-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo urbanističnih pogojev. 
Vlagatelj predlaga, da se v PPIP za EUP MS-21, MS-140, SL-193 
in SL-267 spremeni besedilo »Izdelati je treba konservatorski 
načrt prenove in sanacije.« z besedilom »Za posege za katere je 
treba pridobiti gradbeno dovoljenje, razen za menjavo strešne 
konstrukcije in za spremembo namembnosti brez posegov v 
konstrukcijo stavbe, je treba izdelati konservatorski načrt.« 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Izdelava konservatorskega načrta in konservatorskega načrta za 
prenovo naselbinske dediščine sta definirana v Zakonu o varstvu 
kulturne dediščine, zato zahteva po izdelavi konservatorskega 
načrta prenove in sanacije v OPN MOL ID ni potrebna. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

777-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na popravek PPIP za DR-398. Vlagateljica 
pripombe predlaga, da se usmeritve za zemljišče s parc. št. 835/2, 
k. o. Glince, napišejo posebej tako, da se samo za to zemljišče 
določijo velikost parcele, faktorji in oblikovanje (brez navezav na 
tipologijo). GM pa se uskladi z navedbo parcel v PPIP. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V PPIP za DR-398 že obstajajo posebna določila za zemljišče s 
parc. št. 835/2, k. o. Glince. Zaradi jasnosti se dopolnijo z 
dodatnimi določili (velikost parcele, stopnje izkoriščenosti in 
oblikovanje (brez navezav na tipologijo). GM se uskladi z navedbo 
parcel v PPIP. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

778-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izris regulacijske linije v celotnem poteku 
na zemljišču s parc. št. 1645/1, k. o. Stanežiče. Vlagateljica 
pripombe meni, da bi bila cesta, če ne bi bila opredeljena z RL v 
namenski rabi K, lahko predmet prenosa na Sklad kmetijskih 
zemljišč, čeprav gre dejansko za stavbno zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

780-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na usmeritev glede ureditve dvorednega 
drevoreda ob Brnčičevi ulici. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Usmeritev glede obojestranskega drevoreda je že vključena na 
karti 3.2 »Prikaz območij enot urejanja prostora in prostorskih 
izvedbenih pogojev – regulacijski elementi, javne površine in 
oglaševanje«. Po celotni Brnčičevi ulici oziroma Severni tangenti 
je načrtovan obojestranski drevored. Drevored bo podrobneje 
opredeljen v fazi izdelave OPPN. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

781-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 38. člen, 1. odstavek, preglednico 11. 
Vlagateljica pripombe opozarja, da je treba namembnost objektov 
v 38. členu uskladiti s klasifikacijo vrst objektov (CC-SI) 2012, ki je 
bila sprejeta z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih 
državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11). 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Številke in poimenovanja se uskladijo s klasifikacijo vrst objektov 
(CC-SI) 2012, ki je bila sprejeta z Uredbo o klasifikaciji vrst 
objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 
109/11). Redakcijski popravek. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

782-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na določila za oblikovanje objekta Nazorjeva 
6. Vlagateljica predlaga, da je glede višine predvidenega objekta 
Nazorjeva 6 referenčna stavba objekt Nazorjeva 8 in ne Nazorjeva 
3. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Za predvideni objekt Nazorjeva 6 je bilo narejenih več idejnih 
zasnov. Določila, ki so vključena v OPN MOL ID, so usklajena tudi 
s službami, pristojnimi za varstvo kulturne dediščine. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

786-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na poenotenje oznake sprememb in izrisa 
sprememb za določitev javnih prometnih površin v dopolnjenem 
osnutku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, ki so vezane na 
pobudo z identifikacijsko številko 2269. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Izris osi in regulacijskih linij v grafičnem delu OPN MOL ID se 
uskladi z odgovorom na pobudo z identifikacijsko številko 2269, ki 
je bila podana v fazi priprave za izdelavo trenutnega sklopa 
sprememb in dopolnitev OPN MOL. Odgovor na pobudo 2269 se 
glasi: Ob severnem robu obstoječega območja Centralne čistilne 
naprave Ljubljana v naravi poteka javna pot, to je odsek Poti v 
Zeleni gaj, ki vodi od Ceste v Prod do hišne št. 59. V veljavnem 



OPN MOL ID je obstoječi odsek poti iz pobude določen le z osjo in 
je kategoriziran kot javna pot za vsa vozila. Večji del obstoječe 
poti poteka po zemljiščih, ki so v solastništvu MOL, le vzhodni 
odsek poti poteka po zemljiščih v zasebni lasti. Veljavni OPN MOL 
ID določa širitev območja Centralne čistilne naprave Ljubljana, to 
je določeno z EUP PO-620, tudi preko prostora obstoječe Poti v 
Zeleni gaj. Na podlagi pobude se obstoječi odsek Poti v Zeleni gaj 
od Ceste v Prod do meje območja EUP PO-620 določi še z 
regulacijskimi linijami. Določitev odseka naprej proti vzhodu 
ostane nespremenjen: odsek je določen z osjo, v EUP PO-620 pa 
je določen PPIP, ki zahteva ohranitev obstoječih prometnih 
povezav. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

791-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopolnitev usmeritev TR-328 in TR-329 
znotraj območja predvidenega OPPN Športni park Svoboda. 
Vlagatelj predlaga, da so na območju obeh EUP dopustne tako 
parkovne ureditve kot tudi športna igrišča. Poleg tega vlagatelj 
predlaga, da se preverijo možnosti za uporabo/dejavnost za 
obstoječi objekt na naslovu Cesta v Mestni Log 82 do uveljavitve 
OPPN. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V TR-328 in TR-329 se gradnja športnih igrišč do uveljavitve 
OPPN ne dopušča, ker je območje OPPN 360 predvideno za 
celovito urejanje in bi vsak nov poseg oziroma gradnja lahko 
predstavljal oviro za nadaljnje urejanje območja.  
Obstoječi objekt na naslovu Cesta v Mestni Log 82 se lahko do 
uveljavitve OPPN po določilih 95. člena odloka OPN MOL ID 
rekonstruira. Lahko se mu tudi spremeni namembnost v okviru 
dopustnih dejavnosti namenske rabe EUP. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

792-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na ponovno preveritev izrisa RL v EUP ŠI-
173 in ŠI-19 ter na uskladitev z rezultati evidence nepremičnega 
premoženja Mestne občine Ljubljana (ENP; projekt je v pripravi). 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Sprememba poteka regulacijskih linij in opredelitve javne površine 
v območju v spremembah in dopolnitvah OPN MOL ID ni bila 
predlagana, zato uskladitev z rezultati evidence nepremičnega 
premoženja Mestne občine Ljubljana (ENP; projekt je v pripravi) in 
podatki o lastništvu v tem postopku ni mogoča. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

795-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP ŠI-139. Vlagatelj pripombe 
ugotavlja, da je bila pobuda pod zap. št. ID 2079 za izris javnega 



dostopa opredeljena kot sprejemljiva, kar ni razvidno iz grafičnega 
dela SD OPN MOL ID pri izrisu regulacijskih linij. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je sprejemljiva, saj se v OPN MOL ID zagotavlja 
dostopnost do javnih parkovnih površin. Območje je v naravi že 
dostopno preko pločnika, ki poteka po severnem in vzhodnem 
robu zelenice. Za širše območje obravnave se do na podlagi 
rezultatov evidence nepremičnega premoženja Mestne občine 
Ljubljana (ENP; projekt je v pripravi) ter podatkov o lastništvu 
zemljišč dopolnili in uskladili tudi podatki o javnih površinah v OPN 
MOL ID v naslednjem postopku sprememb in dopolnitev 
prostorskega akta. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

796-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na tip popravka v PPIP v EUP RŽ-78. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Določila so se spremenila na podlagi prvih mnenj ZGS (posebne 
smernice z dne 12. 5. 2014), prvi odstavek točke 3.2. MOL OUP je 
razgledni stolp prepoznal kot obstoječo infrastrukturo, v kateri se 
lahko razvijajo dejavnosti Krajinskega parka Tivoli, Rožnik, 
Šišenski hrib. Zato se je MOL OUP tudi v skladu nastajajočega 
odloka o krajinskem parku odločil o dopolnitvi PPIP. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

798-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP ŠI-64. Vlagatelj pripombe predlaga, 
da se dopolni obrazložitev na pobudo, posredovano od SPL, d.d., 
zaporedna številka pobude ID1567, glede namestitve posod za 
komunalne odpadke. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Vlagatelj pripombe predlaga, da se dopolni obrazložitev stališča 
do pobude glede namestitve posod za komunalne odpadke s 
sklicem na Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v 
MOL (Uradni list RS, št. 34/2012). 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

799-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na vnos znaka za bazno postajo, objekta 
možne izključne rabe za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, na del zemljišča s parc. št. 299, k. o. Tacen, na 
lokacijo, ki je že opredeljena v veljavnem OPN MOL ID. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva tako, da se znak za bazno postajo, ki je 
objekt možne izključne rabe za potrebe varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, vnese na karto 7, ki je sestavni del OPN MOL 
ID. 



 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

800-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na preveritev ustreznosti določil PPIP za 
EUP TA-59. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Za območje severnega dela kompleksa nekdanje vojašnice ob 
Metelkovi ulici je obvezna izdelava OPPN. Za predvideni objekt 
Zdravstvenega doma Ljubljana na zemljiščih s parc. št. 3090, 
3089/3 in 3091, vse k. o. Tabor, je bila narejena idejna zasnova, ki 
je bila usklajevana tudi s službami, pristojnimi za varstvo kulturne 
dediščine, zato zahteva po izdelavi OPPN v tem delu ni več nujna. 
Na območju predvidenega objekta ZDL se oblikuje nova EUP. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

801-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na vris dodatnega znaka za parkirno hišo 
»PH«. Vlagatelj predlaga, da se, ker je parkirna hiša Kozolec II. 
faza opredeljena kot javna parkirna hiša, dodatno vriše znak 
»PH«. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Ker je parkirna hiša Kozolec II. faza opredeljena kot javna parkirna 
hiša, se dodatno vriše znak »PH«. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

806-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na preveritev ustreznosti določil za območja 
južno od Hradeckega ceste. Vlagateljica pripombe predlaga, da se 
v vseh EUP z namensko rabo SScv ob Hradeckega cesti 
spremenijo določila o zelenih površinah tako, kot je bilo določilo 
spremenjeno v EUP RN-560. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je utemeljena in se upošteva. Na podlagi pobude, ki je 
bila obravnavana v fazi izdelave dopolnjenega osnutka sprememb 
in dopolnitev OPN MOL ID, in pripombe se faktor odprtih bivalnih 
površin (FBP) v EUP RN-368, RN-371, RN-372, RN-495 in RN-
552 uskladi s FBP, določenim v EUP RN-560. Gre za območja, ki 
so primerljiva po legi v prostoru, namenski rabi in tipologiji, ki so 
že prej imela enaka določila. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

809-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopolnitev PPIP za EUP PR-52. Vlagatelj 
predlaga, da se zaradi večje jasnosti besedilo dopolni z besedo 
»tudi«. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Zaradi jasnosti določila, da je mogoča tudi novogradnja objekta, 
se dopolni PPIP. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

812-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na natančnejšo opredelitev, katere izjeme 
veljajo za posamezno zemljišče. Vlagatelj predlaga, da se 
besedilo uredi tako, da bo vsaka izjema opredeljena v svojem 
stavku in ločenem odstavku in da se uredi besedilo o dovozih. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Besedilo PPIP za EUP NP-17 se uredi tako, da bo vsaka izjema 
opredeljena v svojem stavku in ločenem odstavku in da se uredi 
besedilo o dovozih. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

815-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 38. člen, 5. odstavek, in sicer se 
podrobneje opredeli vsebina mobilnostnega načrta. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Mobilnostni načrt je v odloku OPN MOL ID podrobno definiran. 
Natančnejša opredelitev vsebine mobilnostnega načrta se lahko 
izvede samo na podlagi strokovnih podlag, ki bodo na podlagi 
obstoječih ugotovitev in izkušenj ter izraženih potreb podale 
natančnejše navodilo za izdelavo mobilnostnega načrta. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

816-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo določil za EUP MS-13 tako, 
da bo na zemljišču s parc. št. *11/1, k. o. Gradišče, dopustna 
postavitev objektov z manjšim odmikom od predpisanega. 
Vlagatelj predlaga, da se gradnja dopusti pod pogoji ZVKDS in 
soglasju lastnika sosednjega zemljišča. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Za obravnavano območje je predvidena izdelava OPPN 66 – 
Fakultete - Foersterjev vrt. Investitor je glede na določila OPN 
MOL ID, ki do uveljavitve OPPN dopuščajo v obodni zazidavi 
kareja rekonstrukcije objektov (znotraj obstoječih gabaritov) in 
spremembe namembnosti objektov v skladu z namensko rabo in 
namembnostjo OPPN, če ne motijo obstoječih dopustnih 
dejavnosti, pridobil gradbeno dovoljenje in dela na stavbi izvedel. 
Za dostop v zgornje prostore poleg dvigala potrebuje tudi 
stopnišče. Pripomba se upošteva tako, da se dopusti dozidava 
stavb na parcelno mejo s pisnim soglasjem lastnikov sosednjih 
zemljišč. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 



Zaporedna številka 
pripombe 

818-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 38. člen, 5. odstavek. Vlagateljica 
pripombe predlaga, da se med tipe objektov, za katere se lahko 
izdela mobilnostni načrt, dodajo tudi 12201 Stavbe javne uprave. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Javna uprava in njena organizacija služita kot zgled in primer 
dobre prakse, hkrati pa predstavljata tudi veliko generacijo 
potovanj motornega prometa v MOL. Skladno s strateškimi 
usmeritvami MOL na področju spodbujanja trajnostnih načinov 
prometa se omogoči izvedba mobilnostnega načrta tudi za stavbe 
javne uprave. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

819-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 38. člen, 5. odstavek. Vlagateljica 
pripombe opozarja, da se preveri, ali je zaradi spremembe 
besedilnega dela še vedno mogoča izdelava mobilnostnega 
načrta za bivalne enote (v navezavi na klasifikacijo objektov 
oziroma opredelitev bivalnih enot v 3. členu OPN). 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Bivalne enote so opredeljene opisno (nimajo šifre po CC-SI) in so 
navedene, da se lahko delajo v sklopu 11220 Tri- in 
večstanovanjskih stavb (samo neprofitna najemna stanovanja ter 
bivalne enote po določbah Stanovanjskega zakona). 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

820-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 38. člen, 1. odstavek, preglednica 11. 
Vlagateljica pripombe predlaga, da se za pokopališča zniža 
parkirni normativ, in sicer v izvenmestnem območju z 1 PM na 30 
grobov v 1 PM na 150 grobov oziroma da se uskladi z 
normativom, kot je opredeljen za pokopališče Žale. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V osnutku SD OPN MOL ID so bila pokopališča dodana na 
seznam objektov, za katere se lahko izdela mobilnostni načrt. 
Obenem se ugotavlja, da je glede na povprečne potrebe po 
parkirnih mestih obstoječi normativ pretiran, zagotavljanje 
zadostnega števila parkirnih mest ob izjemnih dogodkih pa 
neracionalno in nesmiselno.  
Glede na velikost pokopališča Žale (pribl. 150.000 grobov) in 
ostalih pokopališč v MOL (pribl. 500–1500 grobov) izenačenje 
parkirnih normativov ni primerno, saj je faktor izmenjave v primeru 
pokopališča Žale neprimerno večji, kar posledično vpliva na 
potrebe po PM. Zato se normativ korigira. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

822-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na Prilogo 4. Vlagateljica pripombe predlaga, 
da se redakcijsko uredi Priloga 4, in sicer v vsebinah, ki niso 
bistvene ali ne pomenijo novih pogojev za umeščanje objektov. 
Vlagateljica predlaga tudi, da se namesto v Prilogi 4 pogoji za 
ograje definirajo le v 27. členu odloka, pogoji za bazne postaje pa 
le v 28. členu odloka. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Zaradi jasnosti določil in berljivosti odloka se izvedejo predlagani 
redakcijski popravki. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

824-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 20. člen. Vlagateljica pripombe predlaga, 
da se še enkrat preveri ustreznost izrazov, ki so nadomestili pojem 
družinska hiša (predvsem v 20. členu, 15. členu in prilogah), in kot 
možnost zamenjave predlaga pojma »prostostoječa hiša« ali 
»stanovanjska stavba«. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Ob popravku pojma družinska hiša se je razmišljalo tudi o drugih 
izrazih (podobnih, kot so predlagani), vendar je bila zaradi 
nedvoumnosti določila na koncu izbrana možnost, da se pojem 
nadomesti s kombinacijo eno- in dvodružinska stavba. Res je, da 
se eno- in dvostanovanjska stavba v 11. členu vežeta na 
namensko rabo, vendar se v 15. in 20. členu vežeta tudi na 
tipologijo NA. Kakršen koli drugačen popravek bi predstavljal 
vsebinsko spremembo, saj je družinska hiša v do sedaj veljavnem 
odloku definirana kot eno- in dvostanovanjska. Podrobnejše 
kriterije bo mogoče določiti na podlagi novih strokovnih podlag in 
natančnejših analitičnih gradiv za dopolnitev področja tipologije v 
OPN MOL ID, ko bodo izdelani in bodo izboljšali nekatere 
opredelitve pojmov, na novo opredelili dopustne posege in 
ustrezneje opredelili območja. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

827-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na uskladitev urbanističnih pogojev za enote 
urejanja prostora z namensko rabo CDj (za gasilce). 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predlagane urbanistične pogoje je predlaga MOL OZRCO in so z 
njimi usklajeni. Posebna dikcija glede bazenov za požarno vodo je 
bila opredeljena samo tam, kjer so za to prostorske možnosti. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

839-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na uskladitev meje EUP ŠE-431 v delu, ki 
meji na prometne površine, skladno s posredovanimi podatki 
Ministrstva za obrambo. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predlagani poseg je sprejemljiv. Prometne površine se izvzamejo 
iz območja EUP ŠE-431 z namensko rabo F – območja za potrebe 
obrambe v naselju, ker se na to namensko rabo veže tudi območje 
izključne rabe, kar za prometne površine ne drži. 

 

Vlagatelj pripombe Interna ugotovitev MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

984-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopolnitev PPIP za TR-261. Vlagatelj 
pripombe navaja, da v PPIP pri prometni infrastrukturi ni jasno 
napisano, kdo mora urediti pešpot na zahodnem robu EUP. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

PPIP se dopolni zaradi večje jasnosti določila. Doda se navedba 
parcelnih številk zemljišča. 

 

Vlagatelj pripombe IUE d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

337-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopustitev obstoječega dostopa do 
predvidenega objekta na zemljišču s parc. št. 871/10, k. o. 
Gameljne, ter na ukinitev OPPN 327 in spremembo usmeritev za 
OPPN. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva tako, da se ukine način urejanja z OPPN, 
da se izriše RL obstoječega dostopa do predvidenega objekta na 
zemljišču s parc. št. 871/10, k. o. Gameljne, in da se ukinejo 
podrobna določila glede dostopa do EUP ŠG-447. 

 

Vlagatelj pripombe IUE d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

546-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe za zemljišča 
s parc. št. 1637/1, 1637/3, 1637/12, 1637/13 in 1638, vse k. o. 
Dobrova, iz kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča, namenjena 
stanovanjski gradnji. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Predlagani poseg spremembe namenske rabe navedenega 
zemljišča iz kmetijskih površin v stanovanjske površine se ne 
upošteva, saj ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij ter varstvenimi režimi. 
Poleg tega z vidika zagotavljanja racionalne rabe prostora poseg 
ne predstavlja zaokroževanja ali zgoščanja naselja, temveč zgolj 
novo širitev poselitve. 

 

Vlagatelj pripombe IUE d.o.o. 



Zaporedna številka 
pripombe 

580-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo 2. alineje 4. odstavka 59. 
člena odloka OPN MOL ID tako, da bi se glasil: »dozidava objekta 
do 20 % povečanja BTP, oziroma več, glede na namembnost 
obstoječega objekta (gostinstvo, turizem, trgovina,…) in glede na 
ostale pogoje, ki jih mora izpolnjevati za opravljanje svoje 
dejavnosti«. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Razpršena gradnja je evidentirana kot negativen pojav v prostoru, 
ki se čim bolj omejuje. Ker gre za objekte na namenskih rabah K1, 
K2 in Go, ki so območja nestavbnih zemljišč, na katerih gradnja ni 
dopustna, je z določili OPN MOL ID za obstoječe objekte 
razpršene gradnje dopuščeno, da se lahko dozidajo le do 20 % 
povečanja BTP, kar omogoča manjše funkcijske dozidave (na 
primer dozidava sanitarij, če je obstoječi objekt ni imel, itd.). Večje 
dozidave in spremembe namembnosti pa iz zgoraj navedenih 
razlogov niso dopustne. 

 

Vlagatelj pripombe IUE d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

580-002 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na legalizacijo dela objekta na zemljišču s 
parc. št. 195, k. o. Črnuče, s spremembo 3. alineje 4. odstavka 59. 
člena odloka OPN MOL ID tako, da bi se glasil: »dozidava objekta 
do 20 % povečanja BTP, oziroma več, glede na namembnost 
obstoječega objekta (gostinstvo, turizem, trgovina,…) in glede na 
ostale pogoje, ki jih mora izpolnjevati za opravljanje svoje 
dejavnosti«. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne 
pomeni zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja 
vrzeli. Poseg bi predstavljal razpršeno gradnjo, ki v prostoru 
predstavlja negativni pojav, le-tega pa je treba v največji možni 
meri sanirati in omejiti, saj so zanj značilne neracionalna izraba 
prostora, nezadostna komunalna opremljenost ipd. Predlagani 
poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na območju 
naravne vrednote, na območju kulturne dediščine (arheološko 
najdišče), na ekološko pomembnem območju ter na območju 
plazljivih in erozijsko nevarnih območij. 

 

Vlagatelj pripombe IUE d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

853-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izvzem posameznih EUP, ki spadajo v 
predvideni OPPN 203 RAZVOJNA CONA BIZOVIK, iz 
navedenega načina urejanja, da bo mogoče urejanje teh območij z 
več manjšimi OPPN. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID -– 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 



MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 

 

Vlagatelj pripombe IZTR d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

115-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo izrisa zahodne meje EUP 
BE-514 tako, da bo zahodna meja EUP izravnana po robu 
zemljišča s parc. št. 1441/23, k. o. Brinje I. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Območje je namenjeno gasilski brigadi in ne širitvi območja 
osrednjih centralnih dejavnosti brez stanovanj. Zasnova 
razporeditve gasilskih postaj je pogojena z rabo prostora in 
objektov ter aplikacijo standardov za ustrezen dostopni čas 
optimalno oblikovanih gasilskih enot, zato območja, namenjenega 
gasilski brigadi, ni mogoče zmanjševati. 

 

Vlagatelj pripombe IZTR d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

116-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo izrisa zahodne meje EUP 
BE-514 tako, da bo zahodna meja EUP izravnana po robu 
zemljišča s parc. št. 1441/23, k. o. Brinje I. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Območje je namenjeno gasilski brigadi in ne širitvi območja 
osrednjih centralnih dejavnosti brez stanovanj. Zasnova 
razporeditve gasilskih postaj je pogojena z rabo prostora in 
objektov ter aplikacijo standardov za ustrezen dostopni čas 
optimalno oblikovanih gasilskih enot, zato območja, namenjenega 
gasilski brigadi, ni mogoče zmanjševati. 

 

Vlagatelj pripombe I. Jager 

Zaporedna številka 
pripombe 

942-001 

Povzetek pripombe Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča 
s parc. št. 1733/1, k. o. Dobrunje, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče. 



Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Posamezni posegi na kmetijska zemljišča so bili obravnavani v 
elaboratu posegov na kmetijska zemljišča in v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje. Novih pobud za spremembo namenske 
rabe kmetijskih zemljišč v tej fazi postopka ni več mogoče 
obravnavati. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe S. Jaki 

Zaporedna številka 
pripombe 

99-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča s 
parc. št. 83/37, k. o. Karlovško predmestje. Vlagatelj pripombe 
predlaga spremembo iz namenske rabe športni centi (BC) v 
kmetijsko površino (K1 ali K2) za zgornji del parcele in v pretežno 
eno- in dvostanovanjske površine (SSce) za spodnji del parcele. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba za spremembo namembnosti zemljišča se ne nanaša 
na spremenjene vsebine OPN MOL ID – pripomba po vsebini 
predstavlja novo pobudo za spremembo OPN MOL ID. Glede na 
vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in dopolnitev OPN MOL ID 
(Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega naznanila o javni razgrnitvi 
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o 
prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki je 
bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani Mestne občine 
Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti MOL ter v 
časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave pripomb z 
javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in predlogi, ki se 
nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve OPN MOL ID. 
 



V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
 
Na podlagi pripombe se glede na dejansko rabo z zemljišča na 
rob ceste umakne oznaka za »otok športa za vse«, ki prikazuje 
območja družbene infrastrukture za športne dejavnosti. 

 

Vlagatelj pripombe A. Jakopin 

Zaporedna številka 
pripombe 

162-001 

Povzetek pripombe Lastnik zemljišča s parc. št. 1299/4 se ne strinja z lokacijo 
črpališča in predvideno tipologijo objektov na njegovem zemljišču. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Lokacija črpališča se ohrani na skrajnem severnem robu 
poselitvenega območja. Do črpališča je po vzhodni strani vrisana 
regulacija javne poti.  
Območje ob dovozni cesti se lahko obravnava kot enovita poteza 
enodružinskih hiš, obkroženih s predvideno pozidavo tipologije 
NB. Z vidika oblikovanja mestne morfološke slike je zato pripomba 
glede tipologije objektov sprejemljiva. Zemljišče s parc. št. 1299/4, 
k. o. Bizovik, se izvzame iz območja GO-123 in priključi k območju 
GO-295, ki ima opredeljen tip objekta NA. 

 

Vlagatelj pripombe A. Jakopin 

Zaporedna številka 
pripombe 

964-001 

Povzetek pripombe Lastnik zemljišča s parc. št. 1299/4 se ne strinja z lokacijo 
črpališča in predvideno tipologijo objektov na njegovem zemljišču. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Lokacija črpališča se ohrani na skrajnem severnem robu 
poselitvenega območja. Do črpališča je po vzhodni strani vrisana 
regulacija javne poti. Če bo dosežen dogovor za umestitev 
črpališča na katero od drugih zemljišč, se lahko predmetna 
lokacija opusti. 
Območje ob dovozni cesti se lahko obravnava kot enovita poteza 
enodružinskih hiš, obkroženih s predvideno pozidavo tipologije 
NB. Z vidika oblikovanja mestne morfološke slike je zato pripomba 
glede tipologije objektov sprejemljiva. Zemljišče s parc. št. 1299/4, 
k. o. Bizovik, se izvzame iz območja GO-123 in priključi k območju 
GO-295, ki ima opredeljen tip objekta NA. 

 



Vlagatelj pripombe M. Jakopin 

Zaporedna številka 
pripombe 

383-001 

Povzetek pripombe Sprememba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča 
s parc. št. 635/2, k. o. Bizovik, iz kmetijskega zemljišča (K1) v 
zazidljivo zemljišče za gradnjo stanovanj (SSse). 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Glede na nespremenjena prostorska dejstva podajamo stališče, ki 
je enako že podanemu in razgrnjenemu v osnutku OPN MOL ID: 
Predlagani poseg spremembe namenske rabe navedenih zemljišč 
v stanovanjske površine se ne upošteva, saj ni v skladu s 
strateškimi izhodišči, urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij ter varstvenimi režimi. Pobuda z vidika 
zagotavljanja racionalne rabe prostora ne predstavlja 
zaokroževanja ali zgoščanja naselja, temveč zgolj novo širitev 
poselitve oziroma širitev razpršene gradnje na območje varstva 
najboljših kmetijskih zemljišč (K1). 

 

Vlagatelj pripombe A. Jakša 

Zaporedna številka 
pripombe 

235-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na višino objekta. Vlagatelj predlaga, da 
predvideni objekt v EUP SL-191 ne bi presegal višine obstoječih 
objektov ob Trubarjevi ulici, da se prepove gradnja podzemnih 
garaž oziroma se dopusti gradnja največ ene podzemne etaže, da 
se določi prometni režim (dostava, parkiranje, ustavljanje) ter 
določijo zahteve za nadomestno zasaditev zaradi izgube 
sedanjega parka. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Na podlagi usklajevanj s pristojnimi nosilci urejanja prostora 
(Ministrstvom za kulturo in Zavodom RS za varstvo kulturne 
dediščine) in izdelanimi idejnimi zasnovami objekta se delno 
korigirajo usmeritve za pozidavo območja SL-191. Skladno z 
določili nekdaj veljavnega ZN, v katerem je bilo že predvideno, da 
se del območja pozida, se dopušča navezava novega objekta na 
slepo fasado objekta ob Resljevi cesti, ki leži severno od 
predvidene gradnje, pozidava proti jugu pa se omeji. Nepozidan 
zunanji prostor na južni strani v navezavi na Trubarjevo ulico je 
opredeljen kot javna površina ter je v tem delu širok več kot 10 m 
ter namenjen pešcem. Drevo na jugozahodnem delu EUP 
predstavlja pomembno vrednoto v gosto poseljenem mestnem 
okolju, zato se navede zahteva po njegovi ohranitvi oziroma 
nadomestitvi v neposredni bližini. 

 

Vlagatelj pripombe A. Janc 

Zaporedna številka 
pripombe 

415-001 

Povzetek pripombe Pripomba je nasprotovanje spremembi stopnje varstva pred 
hrupom na stanovanjskem območju Mesarska cesta iz II. v III. 
stopnjo varstva pred hrupom. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. Na podlagi 
ugotovitev okoljskega poročila se je v okviru predloga s. d. OPN 
MOL ID karta hrupa spremenila tako, da je odpravila 
pomanjkljivosti, ugotovljene v javno razgrnjenem okoljskem 
poročilu. Osnovo za pripravo karte hrupa so predstavljali zakonski 
okvir ter kriteriji, ki so bili postavljeni v okviru strokovne podlage 
Spremembe in dopolnitve področij varstva pred hrupom v OPN 
MOL ID (A-PROJEKT, 2015), ki so bili dopolnjeni na podlagi 
priporočil iz okoljskega poročila ter upoštevanja pripomb z javne 
razgrnitve dopolnjenega osnutka SD OPN MOL ID.  
Za območje stanovanjskega naselja ob Mesarski cesti se določi II. 
SVPH, razen v pasu ob Poljanski cesti, kjer se določi III. SVPH. 

 

Vlagatelj pripombe A. Janež 

Zaporedna številka 
pripombe 

130-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 32/1, k. o. Sostro, iz najboljših kmetijskih zemljišč v 
zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Posamezni posegi na kmetijska zemljišča so bili obravnavani v 
elaboratu posegov na kmetijska zemljišča in v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje. Novih pobud za spremembo namenske 
rabe kmetijskih zemljišč v tej fazi postopka ni več mogoče 
obravnavati. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 



Vlagatelj pripombe D. Janežič 

Zaporedna številka 
pripombe 

159-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na neprimerno dodelitev nadomestnega 
zemljišča zaradi gradnje avtoceste. Zahteva se dodelitev v enaki 
rabi, kot je bila odvzeta, in sicer kmetijsko zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na vsebine OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Na predmetni lokaciji velja Uredba o državnem prostorskem 
načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela 
Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list 
RS, št. 72/13). Menjava zemljišč na območju DPN ni predmet 
sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. V sklopu izvedbe DPN bo 
investitor (Republika Slovenija) odkupil oziroma zamenjal 
zemljišča. 

 

Vlagatelj pripombe M. Janša 

Zaporedna številka 
pripombe 

908-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe iz gozdnih 
površin v stavbne površine. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Območje je z Odlokom o razglasitvi gozdov s posebnim namenom 
(Uradni list RS, št. 64/10, 64/10 – popr. in 48/15) zavarovano kot 
gozd s posebnim namenom ter predstavlja ključen potencial z 
vidika zagotavljanja in oblikovanja kakovostnega zelenega 
sistema mesta. 

 

Vlagatelj pripombe Javni stanovanjski sklad MOL 

Zaporedna številka 
pripombe 

586-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 38. člen, 5. odstavek. Vlagatelj pripombe 
opozarja, da je bil 5. odstavek popravljen v skladu s pobudo, 
obrazložitev popravka pa je bila napačno napisana. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Veljavni odlok OPN MOL v zadnji alineji 5. odstavka 38. člena že 
določa, da se mobilnostni načrt lahko izdela za 11302 
Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine, ki 
vključujejo gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj ter bivalnih enot 
po določbah Stanovanjskega zakona. Ker gradnja v okviru 
Javnega stanovanjskega sklada zajema vse objekte (11100 
Enostanovanjske stavbe, 11210 Dvostanovanjske stavbe in 11221 
Tri- in večstanovanjske stavbe, 11301 Stanovanjske stavbe z 
oskrbovanimi stanovanji), ki po določbah Stanovanjskega zakona 
vključujejo bivanje in gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj na 
območju MOL, se določilo dopolni tako, da se izdelava 
mobilnostnega načrta dopusti tudi za 11220 Tri- in 
večstanovanjske stavbe ob pogoju, da velja samo za neprofitna 
najemna stanovanja ter bivalne enote po določbah 
stanovanjskega zakona. 



 

Vlagatelj pripombe Javni zavod Ljubljanski grad 

Zaporedna številka 
pripombe 

49-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na zavrnjeno pobudo ID 514. Vlagatelj 
ponovno utemeljuje predlog za dopustitev ureditve vinograda ob 
Šancah, ki temelji na dejstvu, da je na tem območju zapostavljena 
Plečnikova dediščina, ki bi jo z ureditvijo vinograda vzporedno 
promovirali, ter da status gozda z manjšo kmetijsko površino okoli 
1500 m2 ne bi bil okrnjen. Poleg tega je v pripravi mestni projekt 
čebelarske poti, ki bi imela ob Šancah in vinogradu dodaten 
skupen pomen. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je bila ponovno usklajevana s pristojnimi nosilci urejanja 
prostora, vendar še vedno ni bila prepoznana kot sprejemljiva. 
Predlagani poseg ni v skladu s varstvenimi režimi. Območje je 
varovano z več odloki, med drugim tudi z Odlokom o razglasitvi 
del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike 
državnega pomena (Uradni list RS, št. 51/2009-2500) za enoto: 
Ljubljana - Parkovna ureditev grajske planote (EŠD 22886), ki v 
56. členu, točka 4, navaja, da za kulturne spomenike z 
vrtnoarhitekturnimi vrednotami dodatno velja varstveni režim, ki 
določa: varovanje, ohranjanje in rekonstruiranje elementov 
oblikovane narave, vrtnoarhitekturne kompozicije z vsemi 
strukturnimi prvinami in medsebojnimi razmerji med grajenimi in 
vegetacijskimi prvinami; prepovedano je spreminjanje 
kompozicijske zasnove, njenih sestavnih delov in namembnosti 
vrtnoarhitekturnih površin; prepovedano je poseganje v varovano 
območje tako, da bi bilo to vizualno ali fizično okrnjeno z 
zapiranjem pogledov, obzidavo, gradnjo in postavljanjem objektov 
ali urbane opreme (mestnega pohištva), ki ne bi bila prilagojena 
zgoraj naštetim zahtevam.  
Poleg tega velja na območju tudi Odlok o razglasitvi gozdov s 
posebnim namenom (Uradni list RS, št. 60/10, 64/10 in 48/15). 

 

Vlagatelj pripombe Javni zavod Ljubljanski grad 

Zaporedna številka 
pripombe 

50-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na Ljubljanski grad - Šance. Vlagatelj 
predlaga umik antene z območja Šanc, ker bi rad območje 
uporabil za kulturno dejavnost. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Postavitev baznih postaj, amaterskih radijskih postaj, 
telekomunikacijskih anten in oddajnikov je delno regulirano v 28. 
členu OPN MOL ID. Pri načrtovanju tovrstnih objektov in naprav je 
treba upoštevati predpise s področja elektronskih komunikacij in 
elektromagnetnega sevanja. Odstranitve zakonito zgrajenih 
objektov načeloma niso predmet OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe Javni zavod Ljubljanski grad 



Zaporedna številka 
pripombe 

910-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na pobudo ID 1997. Pobuda ni bila 
sprejemljiva, zato vlagatelj ponovno predlaga preučitev 
dopustnosti gradnje podzemnih parkirnih prostorov pod Grajsko 
planoto. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Območje je varovano z več spomeniškovarstvenimi odloki, zato je 
gradnja parkirne hiše s spomeniškovarstvenega stališča 
nedopustna. Za spomenik veljajo varstveni režimi predvsem 
Odloka o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za 
kulturne spomenike državnega pomena (Uradni list RS, št. 
51/2009-2500) za enoto: Ljubljana - Parkovna ureditev grajske 
planote (EŠD 22886), ki med drugim predpisuje celostno 
ohranjanje imenovanih varovanih elementov spomenika, na 
kulturnih spomenikih z arheološkimi vrednotami prepoveduje 
vsakršne posege v prezentirane dele spomenika ali v zemeljske 
plasti, vključno z novo podzemno infrastrukturo, razen izjemoma 
posegov, ki so nujni zaradi ohranjanja spomenika, njegove 
neposredne okolice ter njegove funkcije, predpisuje varstvene 
režime za kulturne spomenike z vrtnoarhitekturnimi vrednotami, z 
umetnostnimi oziroma arhitekturnimi vrednotami in z naselbinskimi 
vrednotami. Z gradnjo vzpenjače je bila podana možnost, da se 
parkirna mesta z območja gradu umaknejo. 

 

Vlagatelj pripombe B. Jean 

Zaporedna številka 
pripombe 

93-001 

Povzetek pripombe Pripomba je predlog za razširitev odseka Ulice Malči Beličeve 
preko večjega dela zemljišča s parc. št. 1866/75, k. o. Vič, tako, 
da bo omogočen dostop s tovornimi vozili (Snaga, dostava). 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Regulacijske linije za določitev odseka Ulice Malči Beličeve iz 
pripombe so v veljavnem OPN MOL ID že izrisane tako, da 
omogočajo ustrezno prometno dostopnost do vseh ureditev v 
prostoru ter tudi obratovanje komunalnim in dostavnim vozilom. 
Izris regulacijskih linij je skladen tudi z rezultati naloge Ureditev 
evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana. 
Dodatna razširitev javne prometnice ni potrebna. 

 

Vlagatelj pripombe Jehovove priče - krščanska verska skupnost 

Zaporedna številka 
pripombe 

100-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe v EUP VI-
719, in sicer iz območja centralnih dejavnosti za opravljanje 
verskih obredov v območja stanovanj ali v območja centralnih 
dejavnosti s stanovanji. Predvidena cerkvena dejavnost se seli na 
lokacijo v Črnuče. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pobudnik s podano pripombo odstopa od predhodne pobude, zato 
se namenska raba območja uskladi z veljavnim planom, območje 
se vrne v EUP VI-378, ki poleg stavb za izobraževanje in 



znanstvenoraziskovalno delo med drugim omogoča tudi gradnjo 
poslovnih prostorov, od stanovanjskih stavb pa samo študentske 
in dijaške domove. 

 

Vlagatelj pripombe Jehovove priče - krščanska verska skupnost 

Zaporedna številka 
pripombe 

142-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe v EUP VI-
719, in sicer iz območja centralnih dejavnosti za opravljanje 
verskih obredov v območja stanovanj ali v območja centralnih 
dejavnosti s stanovanji. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pobudnik s podano pripombo odstopa od predhodne pobude, zato 
se namenska raba območja uskladi z veljavnim planom, območje 
se vrne v EUP VI-378, ki poleg stavb za izobraževanje in 
znanstvenoraziskovalno delo med drugim omogoča tudi gradnjo 
poslovnih prostorov, od stanovanjskih stavb pa samo študentske 
in dijaške domove. 

 

Vlagatelj pripombe T. Jere 

Zaporedna številka 
pripombe 

930-001 

Povzetek pripombe Pripomba MOL MU, Oddelek za gospodarske dejavnosti in 
promet, podpira predlog lastnika zemljišč s parc. št. 2219/2, 
3781/9 in 2217/6, k. o. Volavlje, za prestavitev odseka lokalne 
ceste med naseljema Janče–Jevnica in za določitev ceste po 
zahodni strani objekta s hišno številko Janče 7. V pripombi je 
navedeno, da OPN MOL ID določa javno prometnico preko 
dvorišča ob objektu Janče 7, kar povzroča nesprejemljive bivalne 
pogoje. Predlog za prestavitev odseka ceste po že obstoječi poti 
na severozahodno stran od objekta podpira tudi Četrtna skupnost 
Sostro. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 



Posamezni posegi na kmetijska zemljišča so bili obravnavani v 
elaboratu posegov na kmetijska zemljišča in v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje. Novih pobud za spremembo namenske 
rabe kmetijskih zemljišč v tej fazi postopka ni več mogoče 
obravnavati. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe T. Jere 

Zaporedna številka 
pripombe 

94-001 

Povzetek pripombe Pripomba je predlog za prestavitev odseka lokalne ceste med 
naseljema Janče–Jevnica in za določitev ceste po zahodni strani 
objekta s hišno številko Janče 7. V pripombi je navedeno, da OPN 
MOL ID določa javno prometnico preko dvorišča ob objektu Janče 
7, kar povzroča nesprejemljive bivalne pogoje, ter da predlog za 
prestavitev odseka ceste po že obstoječi poti na severozahodno 
stran od objekta podpirata Četrtna skupnost Sostro in MOL MU, 
Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Posamezni posegi na kmetijska zemljišča so bili obravnavani v 
elaboratu posegov na kmetijska zemljišča in v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje. Novih pobud za spremembo namenske 
rabe kmetijskih zemljišč v tej fazi postopka ni več mogoče 
obravnavati. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 



Vlagatelj pripombe J. Jerina 

Zaporedna številka 
pripombe 

1038-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo načina urejanja za EUP TR-
509 iz OPPN v OPN ID oziroma na priključitev južnega dela EUP 
v EUP TR-415 ali v novo EUP. Pripomba se nanaša tudi na 
spremembo namenske rabe teh zemljišč, tako da ne bodo več 
imela namenske rabe ZPps – Pot spominov in tovarištva, ter na 
dopustitev možnosti nadomestne gradnje za obstoječi objekt, ki 
stoji na zemljiščih s parc. št. 250/568 in 250/213, obe k. o. 
Trnovsko predmestje, za katerega je predvidena rušitev. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je bila v postopku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID 
obravnavana že kot pobuda. Predlagani posegi iz pobude so bili 
delno sprejemljivi. Vpadnice so ena od urbanistično in arhitekturno 
značilnih mestnih območij, ki dajejo Ljubljani svojevrstno 
identiteto. Pri oblikovanju mesta se jim zato namenja poseben 
razmislek, saj ima vsaka sebi lastno prepoznavno podobo, s 
katero soustvarja celovito mestno zgradbo. Razpoznavna mestna 
struktura pa je osnova enostavne orientacije v mestu in eden od 
pogojev prijetnega počutja v mestu.  
V strokovnih podlagah Preveritve in predlog sprememb namenske 
rabe, načinov urejanja in urbanističnih pogojev v OPN MOL ID za 
prostor ob vpadnicah in notranjih cestnih obročih (P-ZIN-27/13), 
št. proj. 7575, LUZ, d.d., 2013, so bila ponovno preverjena 
naslednja določila: ustreznost načina urejanja, ustreznost 
podrobne namenske rabe prostora in ostalih prostorskih 
izvedbenih pogojev, opredelitev začasnih določil do izvedbe 
OPPN in pregled predpisane obveze po izvedbi natečajev oziroma 
variantnih rešitvah v prostoru ob vpadnicah. Pri tem je bilo glavno 
vodilo pri izdelavi naloge spoštovanje usmeritev, ki jih narekuje 
strateški del planskega akta. 
V strokovnih podlagah je ugotovljeno, da je za barjansko vpadnico 
na delu med Malim grabnom in Mivko smiselno nadaljnje urejanje 
z OPPN z dodanimi podrobnimi določili v zvezi z obstoječimi 
objekti, ki se glasijo: »Do uveljavitve OPPN so za obstoječe 
objekte tipa NA dopustni dozidave, nadzidave, rekonstrukcije, 
vzdrževalna dela, odstranitev objektov in gradnja objektov za 
lastne potrebe. Na mestu poprej odstranjenega objekta je 
dopustno postaviti nadomestni objekt. Kadar gre za zapolnitev 
vrzeli med že zgrajenimi tovrstnimi objekti, je dopustna tudi 
dopolnilna gradnja objektov tipa NA pod pogoji, določenimi za 
območja namenske rabe SSse.« 
Sprememba namenske rabe iz ZPps – Pot spominov in tovarištva 
ni potrebna, saj je namenska raba območja že delno CU – 
osrednja območja centralnih dejavnosti in delno ZPp – parki. 
Dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev OPN MOL ID skladno 
s predlaganimi spremembami dopušča nadomestno gradnjo v 
območju OPPN, vendar pa se objekt na zemljiščih s parc. št. 
250/568 in 250/213, obe k. o. Trnovsko predmestje, nahaja tudi v 
območju Uredbe o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje 
poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini 
Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 72/13), ki je OPN 
MOL ID nadrejeni akt, zato za objekt veljajo določila DPN. 

 



Vlagatelj pripombe J. Jerina 

Zaporedna številka 
pripombe 

1039-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP TR-441. Vlagatelj pripombe 
predlaga spremembo namenske rabe zemljišč s parc. št. 150/2 
(CDo), 151/1 in 151/2 (CDk), vse k. o. Trnovsko predmestje, v 
splošne večstanovanjske površine (SSsv), spremembo tipologije v 
NV in višine objektov v največ P+2+Po oziroma do 14 m. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je bila v postopku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID 
obravnavana že kot pobuda. Predlagani posegi iz pobude niso bili 
sprejemljivi. Predlog za spremembo namenske rabe iz CDo v 
SSsv, tipologije v NV in posledično višine ni skladen z 
ugotovitvami strokovnih podlag Preveritve in predlog sprememb 
omrežij družbene infrastrukture (P-ZIN-33/13), LUZ, d.d., 2013, iz 
katerih sledi, da je v območju šolskega okoliša OŠ Trnovo zaradi 
načrtovanih OPPN v območju tega okoliša pričakovati potrebe po 
dodatnih mestih v objektih predšolske vzgoje (42 mest) in v OŠ 
(96 mest). Zmanjševanje rezervata za vrtec/OŠ z vidika 
pričakovanih potreb po širitvi obstoječe oskrbe na področju vzgoje 
in osnovnega šolstva ni ustrezno.  
Predlog za spremembo namenske rabe iz CDk v SSsv, tipologije v 
NV in posledično višine ni skladen s strateškimi izhodišči, ki ta 
prostor namenjajo pretežno družbenim dejavnostim. 

 

Vlagatelj pripombe A. Jerman 

Zaporedna številka 
pripombe 

1158-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na zemljišče s parc. št. 1427/13, k. o. Kašelj, 
in na določitev takih pogojev, da bo na navedenem zemljišču 
mogoča gradnja stanovanjskega objekta. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 



pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe B. Jernejc 

Zaporedna številka 
pripombe 

101-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe dela 
območja BE-360, in sicer iz kmetijskih površin v zazidljiva 
zemljišča, če pa sprememba ni mogoča, pa naj se dopusti gradnja 
kmečke lope ali skednja. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
 
Omenjena širitev stavbnih zemljišč na kmetijske površine se 
nahaja na ožjem območju s strogim vodovarstvenim režimom 
(VVO IIa) vodonosnika Ljubljanskega polja. V skladu z varstvenimi 
režimi Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo 
vodonosnika Ljubljanskega polja na tem območju novogradnje in 
širitev naselij niso dovoljene.  
 
Pripomba glede dopustnosti gradnje kmečke lope ali skednja je že 
delno upoštevana, in sicer je na robu stavbnih površin skladno s 
Prilogo 4 odloka OPN MOL ID dopustna gradnja senika, skednja 
ali rastlinjaka. 

 

Vlagatelj pripombe K. Jesenko 

Zaporedna številka 
pripombe 

504-001 

Povzetek pripombe Vlagateljica pripombe predlaga, da Cesta v Mestni log, ki je 
trenutno kategorizirana kot lokalna glavna cesta, zaradi varovanja 
prebivalcev pred hrupom postane »lokalna zbirna cesta«. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V OPN MOL ID je za Cesto v Mestni log na odseku od Barjanske 
ceste do Koprske ulice določena kategorija lokalna glavna cesta in 
je del sklenjenega omrežja glavnih mestnih cest. Odsek Ceste v 
Mestni log od Koprske ulice naprej proti jugozahodu je 
kategoriziran kot lokalna zbirna cesta, ki skupaj z omrežjem 
glavnih mestnih cest tvori naslednjo stopnjo sklenjenosti mreže. 
Določitev kategorizacije v OPN MOL ID je zato ustrezna. 
(Obvezna) preusmeritev prometa za potrebe obratovanja 
RCEROD Ljubljana na druge prometne vezi, na primer na Cesto 
dveh cesarjev, je predmet prometnega režima, ki se lahko 
implementira ob vzpostavitvi obratovanja RCEROD Ljubljana in ni 
vsebina OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe M. Ježek 

Zaporedna številka 
pripombe 

1046-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 826/1, k. o. Šmartno ob Savi, iz najboljših kmetijskih 
zemljišč (K1) v površine vaškega naselja (SK). 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predlagani poseg spremembe namenske rabe navedenih zemljišč 
v stanovanjske površine se ne upošteva, saj ni v skladu s 
strateškimi izhodišči, urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij ter varstvenimi režimi. Z vidika zagotavljanja 
racionalne rabe prostora ne predstavlja zaokroževanja ali 
zgoščanja naselja, temveč zgolj novo širitev poselitve, z vidika 
varovanja okolja pa se nahaja na območju varstva najboljših 
kmetijskih zemljišč (K1), na katera se nova poselitev ne dopušča. 
 
Poleg tega pa se pripomba ne nanaša na spremenjene vsebine 
OPN MOL ID – saj po vsebini predstavlja novo pobudo za 
spremembo OPN MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi 
Sprememb in dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in 
Javnega naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 
sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne 
občine Ljubljana – izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 
(na spletni strani Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah 
četrtnih skupnosti MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko 
v fazi obravnave pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo 
pripombe in predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in 
dopolnitve OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe P. Ježek 

Zaporedna številka 
pripombe 

896-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 464, k. o. Tacen, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne 
pomeni zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja 
vrzeli. Poseg bi predstavljal razpršeno gradnjo, ki v prostoru 
predstavlja negativni pojav, le-tega pa je treba v največji možni 
meri sanirati in omejiti, saj so zanj značilne neracionalna izraba 
prostora, nezadostna komunalna opremljenost ipd. Predlagani 
poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na območju 



naravne vrednote, na območju plazljivih in erozijsko nevarnih 
območij in na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). 
Z nadaljnjimi posegi v kmetijska zemljišča bi bili v neskladju s 
strateškimi izhodišči, ki narekujejo trajnostno in racionalno rabo 
prostora, ki se doseže z zgostitvami poselitve znotraj sedanjih 
zazidalnih površin (zapolnitve, zaokrožitve, prenove) ter 
preprečevanjem in sanacijo razpršene gradnje. Predlagani poseg 
ni v skladu s strateškimi izhodišči ohranjanja vmesnih zelenih 
cezur, ki omogočajo komunikacijo med nosilnimi krajinskimi 
prvinami in tako ohranjajo celovitost urbanih enot (naselij). 

 

Vlagatelj pripombe F. Jordan 

Zaporedna številka 
pripombe 

458-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izris javnih površin v EUP RŽ-233. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva tako, da se EUP RŽ-233 v skladu z 
veljavnim OPN MOL ID izvzame iz javnih površin. 

 

Vlagatelj pripombe F. Jordan 

Zaporedna številka 
pripombe 

617-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izris javnih površin v EUP RŽ-233. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva tako, da se EUP RŽ-233 v skladu z 
veljavnim OPN MOL ID izvzame iz javnih površin. 

 

Vlagatelj pripombe J. Jovan 

Zaporedna številka 
pripombe 

842-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na vris gradbenih mej na zemljišču s parc. št. 
313/387, k. o. Trnovsko predmestje, od stanovanjske hiše do niza 
garaž. Vlagatelj pripombe opozarja, da so bile v dopolnjenem 
osnutku OPN MOL ID za posamezne hiše dorisane gradbene 
meje, ki take prizidave omogočajo. Zato prosi, da se dozidava 
omogoči tudi njemu. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V grafiko OPN MOL ID so se vrisale gradbene črte, ki so bile 
določene v nekdanjih aktih, ki so urejali obravnavano območje. Za 
omenjeno zemljišče gradbene črte niso bile določene, zato se 
grafika v OPN MOL ID ni dopolnila. Podrobnejše kriterije bo 
mogoče določiti na podlagi novih strokovnih podlag in 
natančnejših analitičnih gradiv, ki bodo na novo opredelili 
dopustne posege. 

 

Vlagatelj pripombe A. Jože 

Zaporedna številka 
pripombe 

406-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 25/1 (del), 25/2 in 25/3, vse k. o. Nadgorica, iz gozdnih 
zemljišč v zazidljivo zemljišče (SSse). 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne 
pomeni zaokrožitve zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanja 
vrzeli. Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj bi 
pomenil poseganje v gozd, ki je opredeljen kot gozd z izjemno 
poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami, v katerem 
krčenje gozdnih površin ni dopustno. 

 

Vlagatelj pripombe M. in P. Judež 

Zaporedna številka 
pripombe 

230-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo izrisa regulacijske linije ceste 
na zemljišču s parc. št. 2239/45, k. o. Stožice, in ukinitev območja 
za vrtec. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva tako, da se ukine načrtovana izgradnja 
vrtca in da se EUP BE-377 priključi EUP BE-390 z načinom 
urejanja OPN. Namenska raba prostora se spremeni iz območja 
centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje v 
splošne eno- in dvostanovanjske površine, dostop do zemljišča s 
parc. št. 2216/19, k. o. Stožice, se premakne z zemljišča s parc. 
št. 2239/45, k. o. Stožice, na zemljišče s parc. št. 2239/82, k. o. 
Stožice. 

 

Vlagatelj pripombe M. Jurca 

Zaporedna številka 
pripombe 

157-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na predlog spremembe namenske rabe na 
zemljiščih s parc. št. 840/132 in 840/137, obe k. o. Brinje I, iz PC – 
površine pomembnejših cest v SSce – pretežno eno- in 
dvostanovanjske površine. Vlagatelj pripombe uporablja in ureja 
zemljišči s parc. št. 840/132 in 840/137, obe k. o. Brinje I, in bi 
želel parceli odkupiti, zato predlaga spremembo namenske rabe. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Zemljišče s parc. št. 840/132, ki je v veljavnem aktu OPN MOL ID 
opredeljeno z namensko rabo PC, se je na podlagi strokovne 
podlage SP 16 Ureditev evidence nepremičnega premoženja 
Mestne občine Ljubljana, LUZ, d.d., 2011 – v delu, v SD OPN 
MOL ID priključilo k EUP BE-339. Zemljišče s parc. št. 840/137 pa 
se v veljavnem aktu OPN MOL ID že nahaja v BE-339, zato 
spremembe niso potrebne. Obe zemljišči se po spremembi OPN 
MOL ID nahajata v območju z namensko rabo SSce – pretežno 
eno- in dvostanovanjske površine, kar bo lahko podlaga za 
dogovor o odkupu zemljišča, sam odkup zemljišč ni predmet OPN 
MOL ID. 

 



Vlagatelj pripombe F. Jurovič 

Zaporedna številka 
pripombe 

244-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izvedbo zadrževalnega jezu pod Cesto 
Andreja Bitenca. Vlagatelj pripombe navaja, da je treba popraviti 
obstoječe mostove in ne traso potoka, saj so ključni dejavnik pri 
omejevanju pretoka v zgornjem delu. Obstoječi zadrževalnik v 
Podutiku je treba očistiti in vzdrževati. Predlagani zadrževalnik bo 
glede na dosedanje izkušnje pri vzdrževanju in čiščenju kmalu 
zamašen, kar lahko povzroči rušitev jezu ali prelivanje vode in 
posledično škodo na obstoječih objektih v bližini. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Zadrževalnik gorvodno od Ulice Ferda Kozaka je namenjen 
predvsem zagotavljanju poplavne varnosti Podutika, med drugim 
tudi objektov pripombodajalca. Pregrada zadrževalnika je 
optimizirana in zato načrtovana najdlje dolvodno pod Cesto 
Andreja Bitenca, s čimer se omogoči zajem kar največjega 
volumna padavinskih vod iz Glinščice. Gre za suhi vodni 
zadrževalnik, zato je na območju zadrževalnika omogočeno 
kmetovanje, volumen pa se zapolni le ob izrednih poplavnih 
dogodkih. V fazi izdelave projektne dokumentacije za zadrževalnik 
bodo upoštevani vsi dodatno potrebni omilitveni ukrepi na 
območju Podutika (zadrževalnik v Podutiku, morebitne razširitve in 
ureditve struge ...) tako, da bo zagotovljena celovitost obravnave 
Glinščice do izliva v Gradaščico. V sklopu interventnih del in 
nadaljnjega vzdrževanja protipoplavnih objektov na območju MOL 
je predvideno tudi redno vzdrževanje obstoječega zadrževalnika v 
Podutiku nad Podutiško cesto, ki pa je preveč dolvodno in ne 
zagotavlja zadostnega volumna za poplavno varnost Podutika. 
Zadrževalnik (predvsem pregrada) mora biti načrtovan in izveden 
varno v skladu z veljavnimi tehničnimi standardi. 

 

Vlagatelj pripombe F. Jurovič 

Zaporedna številka 
pripombe 

247-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na opredelitev namenske rabe ZPp v DR-
403. Vlagatelj pripombe se ne strinja z izvedbo parka za potrebe 
predvidenega blokovskega naselja na zemljiščih s parc. št. 103/3 
in 103/4, obe k. o. Glince. Vlagatelj tudi navaja problematiko v 
zvezi z izvajanjem prireditev, in sicer, da obstoječi hrib povzroča 
močen odboj zvoka in motenje s hrupom celotnega naselja. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 



predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
 
Opredelitev namenske rabe ZPp in spremembe prostorskih 
izvedbenih pogojev v DR-403 niso bile predmet spremenjenih 
vsebin OPN MOL ID.  
Predvideno blokovsko naselje v DR-482 ima potrebne zelene 
površine zagotovljene v sklopu svoje enote urejanja prostora (to je 
DR-482) in v DR-403 ne posega. Ker se v območju nahaja 
apnenica, ki je s Sklepom o razglasitvi apnenice v Podutiku 
razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena, bo za posege 
treba upoštevati tudi mnenje pristojnega nosilca urejanja prostora. 
Športno-prireditveni prostor je predviden v DR-394, kjer se bodo 
morebitne obremenitve okoliških objektov s hrupom reševale v 
sklopu izdelave OPPN. 

 

Vlagatelj pripombe R. Jurovič 

Zaporedna številka 
pripombe 

933-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izvedbo zadrževalnega jezu pod Cesto 
Andreja Bitenca. Vlagatelj pripombe navaja, da je treba popraviti 
obstoječe mostove in ne traso potoka, saj so ključni dejavnik pri 
omejevanju pretoka v zgornjem delu. Obstoječi zadrževalnik v 
Podutiku je treba očistiti in vzdrževati. Predlagani zadrževalnik bo 
glede na dosedanje izkušnje pri vzdrževanju in čiščenju kmalu 
zamašen, kar lahko povzroči rušitev jezu ali prelivanje vode in 
posledično škodo na obstoječih objektih v bližini. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Zadrževalnik gorvodno od Ulice Ferda Kozaka je namenjen 
predvsem zagotavljanju poplavne varnosti Podutika, med drugim 
tudi objektov pripombodajalca. Pregrada zadrževalnika je 
optimizirana in zato načrtovana najdlje dolvodno pod Cesto 
Andreja Bitenca, s čimer se omogoči zajem kar največjega 
volumna padavinskih vod iz Glinščice. Gre za suhi vodni 
zadrževalnik, zato je na območju zadrževalnika omogočeno 
kmetovanje, volumen pa se zapolni le ob izrednih poplavnih 
dogodkih. V fazi izdelave projektne dokumentacije za zadrževalnik 
bodo upoštevani vsi dodatno potrebni omilitveni ukrepi na 
območju Podutika (zadrževalnik v Podutiku, morebitne razširitve in 
ureditve struge ...) tako, da bo zagotovljena celovitost obravnave 
Glinščice do izliva v Gradaščico. Naravna depresija gorvodno, ki 
je predlagana v pripombi, ne zagotavlja zadostnega volumna. 



Prav tako je v pripombi predlagano povečanje pretočnosti 
Glinščice dolvodno. Ta je predvidena v interventnih delih in pri 
nadaljnjem vzdrževanju, pri čemer pa se sme pretočnost povečati 
le do mere, da se objektom dolvodno ne poveča poplavna 
ogroženost. V sklopu interventnih del in nadaljnjega vzdrževanja 
protipoplavnih objektov na območju MOL je predvideno tudi redno 
vzdrževanje obstoječega zadrževalnika v Podutiku nad Podutiško 
cesto, ki pa je preveč dolvodno in ne zagotavlja zadostnega 
volumna za poplavno varnost Podutika. Zadrževalnik (predvsem 
pregrada) mora biti načrtovan in izveden varno v skladu z 
veljavnimi tehničnimi standardi. 

 

Vlagatelj pripombe JUS-KO d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

1198-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na ureditvena območja v MOL, kjer so le-ta 
večinoma ali delno že pozidana z nelegalnimi gradnjami, 
priključenimi na obstoječo infrastrukturo. Vlagatelj pripombe 
predlaga, da se v primeru, da so taki objekti priključeni na 
obstoječo infrastrukturo in ustrezajo urbanističnim pogojem 
območja, ki jih bo morala upoštevati tudi predvidena izdelava 
OPPN, lahko legalizirajo takoj. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta.  
 
Legalizacije objektov so dopustne, če so v skladu z določili odloka, 
torej če upoštevajo enaka določila, kot so določena za 
novogradnje. 
 



Čeprav se zdi, da večina območja načeloma ustreza urbanističnim 
pogojem, iz prakse izhaja, da problem ni vedno enoznačen in da 
vsak objekt zahteva posamično obravnavo, zato je za potrebe 
večjega števila legalizacij predpisana izdelava OPPNdp, 
urbanistično ustreznost posamičnih legalizacij pa bo v kontekstu 
celotnega območja presojal OPPN. 

 

Vlagatelj pripombe JUS-KO d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

1199-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na povečanje območja zazidljivosti v delu 
EUP JA-321. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe JUS-KO d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

1200-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 545/2, k. o. Javor, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 



dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Posamezni posegi na kmetijska zemljišča so bili obravnavani v 
elaboratu posegov na kmetijska zemljišča in v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje. Novih pobud za spremembo namenske 
rabe kmetijskih zemljišč v tej fazi postopka ni več mogoče 
obravnavati. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe M. Jutraž 

Zaporedna številka 
pripombe 

834-001 

Povzetek pripombe Drugi odstavek 54. člena naj se dopolni z navedbo: »Zaradi 
prostorskih in tehničnih zahtev ter zaradi varovanja zdravja in 
zagotavljanja varnosti prebivalcev ob trasah daljnovodov se pri 
rekonstrukcijah ali novogradnjah v strnjenih naseljih električni kabli 
vkopljejo v zemljo, kjer to ni mogoče pa se pri izbiri trase 
nadzemnih vodov prvenstveno zagotavlja čim večja oddaljenost, ki 
pa ne sme biti manjša od 150 m od naselij, šol, vrtcev in bolnic.« 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Načrtovanje rekonstrukcije in gradnje novih 220 in 400 kV 
daljnovodov je skladno z Uredbo o merilih in pogojih za določitev 
prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 
103/13) dovoljeno le z državnim prostorskim načrtom (DPN), ki je 
občinskemu prostorskemu načrtu (OPN) nadrejen. Ker se bo 
morebitna rekonstrukcija ali novogradnja 220 in 400 kV 
daljnovodov načrtovala z DPN, se popravi določilo v 2. odstavku 
54. člena OPN MOL ID tako, da se izbrišeta besedi »in več«. Gre 
za uskladitev določil OPN MOL ID z novo zakonodajo. 
110 kV daljnovode v upravljanju Elektra Ljubljana lahko MOL 
načrtuje v OPN MOL ID skladno z »Dogovorom o pripravi, 
sprejemu in financiranju priprave sprememb in dopolnitev 
Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – 
izvedbeni del v delu, ki obravnava prostorsko ureditev skupnega 
pomena«. Drugi odstavek 54. člena tako določa pogoje za gradnjo 
110 kV daljnovodov v upravljanju Elektra Ljubljana. Praktično vsi 
daljnovodi so načrtovani kot podzemni kabel, izjema je le del 
nadzemnega DV 2x110kV RTP Polje - RTP Žale. 



 

Vlagatelj pripombe M. Jutraž 

Zaporedna številka 
pripombe 

838-001 

Povzetek pripombe V OPPN 187: PODUTIK - NORDIJSKI CENTER je navedeno, da 
severno (izven območja) poteka obstoječi nadzemni daljnovod 
220 kV Kleče - Divača (načrtovana je rekonstrukcija v napetostni 
nivo 400 kV), ki ga ni mogoče pokabliti. Predlagano je, da se 
navedba popravi tako, da se glasi: »Severno (izven območja) 
poteka obstoječi nadzemni daljnovodi 220 kV Kleče - Divača 
(načrtovana je rekonstrukcija v 400 kV napetostni nivo), ki ga je 
možno pokabliti.« 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Načrtovanje rekonstrukcije in novih 220 in 400 kV daljnovodov je 
skladno z Uredbo o merilih in pogojih za določitev prostorskih 
ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 103/13) mogoče le 
z državnim prostorskim načrtom (DPN), ki je občinskemu 
prostorskemu načrtu (OPN) nadrejen. Ker se bo morebitna 
rekonstrukcija ali novogradnja daljnovoda načrtovala z DPN, je 
navedba v OPN brezpredmetna in se izbriše. 

 

Vlagatelj pripombe M. Juvanec 

Zaporedna številka 
pripombe 

963-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 15. odstavek 24. člena. Vlagatelj 
pripombe predlaga, da se določilo 15. odstavka 24. člena, ki se 
nanaša na odmik parkirišča z več kot 5 PM od sosednjih zemljišč, 
korigira tako, da je tlakovane oziroma utrjene površine parkirišč 
mogoče graditi do parcelne meje oziroma z minimalnim odmikom 
od parcelne meje. Za takšen poseg oziroma odmik ni potrebno 
soglasje lastnikov sosednjih zemljišč. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 



 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
 
Ker gradnja parkirnih površin predstavlja potencialen vir 
obremenitev za sosednje objekte (izpušni plini …), je predpisan 
odmik, s soglasjem soseda pa je mogoča tudi gradnje bližje. 

 

Vlagatelj pripombe P. Kac 

Zaporedna številka 
pripombe 

967-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na legalizacijo objekta na zemljiščih s parc. 
št. 280/5, 280/2 in 266/11, vse k. o. Dravlje (DR-382). Vlagatelj 
pripombe predlaga spremembo določil glede velikosti zemljišča in 
odmikov z namenom legalizacije objekta. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe M. Kajzar 

Zaporedna številka 
pripombe 

1160-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na način urejanja EUP ŠE-599. Vlagatelj 
pripombe predlaga, naj se OPPN ukine in določi urejanje z OPN 
MOL ID. 



Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste 
lahko vložili, ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k 
zbiranju pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
V postopku izdelave OPN MOL ID so bili upoštevani enotni kriteriji 
za določitev območij urejanja z OPPN, ki jih predpisuje ZPNačrt. 
OPPN so praviloma predpisani za območja, kjer gre za poseg, ki 
zahteva celovit pristop, za območja celovite prenove, širitev 
naselja za vsa območja, večja od 5.000 m2, za sanacijo razpršene 
gradnje, za območja, ki nimajo urejenih dostopov, parcelacije in 
niso komunalno opremljena, ter za gradnjo objektov in naprav 
gospodarske javne infrastrukture. 
V skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 
99/07) je treba v primeru ukinitve obveze po izdelavi OPPN v OPN 
MOL ID prostorske izvedbene pogoje določiti z enako 
natančnostjo in v taki vsebini, kot jih določa pravilnik za izdelavo 
OPPN. V tem primeru morajo biti rešitve prikazane na 
geodetskem načrtu.  
OPPN je bil opuščen samo za tista območja, kjer so bile izdelane 
vsebine, ki jih predpisuje zakon. 

 

Vlagatelj pripombe M. Kambič 

Zaporedna številka 
pripombe 

207-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na zemljišče s parc. št. 1153/3, k. o. Ježica; 
večji del zemljišča leži v območju namenske rabe PC, v 
prometnem koridorju, ki je rezerviran za izgradnjo novega 
severnega odseka Dunajske ceste. V pripombi so navedeni: dvom 
o realizaciji izgradnje ceste, možnost zidave le preko vzhodnega 
dela zemljišča s parc. št. 1153/3, ki leži v namenski rabi SK, in z 
združitvijo dela še nepozidanega sosednjega zemljišča s parc. št.  
1152/3, obe k. o. Ježica, in vprašanje odkupa nezazidljivega 
zemljišča oziroma zamenjave z zazidljivim zemljiščem. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 



 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Prometni koridor za določitev novega severnega poteka Dunajske 
ceste, to je severne mestne vpadnice, je določen skladno s 
strokovnimi podlagami za ureditev mestnega cestnega omrežja, ki 
so bile izdelane v fazah pred začetkom izdelave trenutno 
veljavnega OPN MOL ID, in sledi usmeritvam iz strategije 
prostorskega razvoja MOL. Glede na veljavne prostorske akte 
dopustitev novogradenj na območjih, na katerih je predvidena 
izgradnja prometne (ali druge) javne infrastrukture, ni mogoča. 
Odkup in/ali zamenjava zemljišč ni predmet OPN MOL ID.  
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe M. Kamnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

136-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zahodnega 
dela zemljišča s parc. št. 518/1, k. o. Zadobrova, v EUP PO-650 iz 
gozda v stavbno zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predlagani poseg je v neskladju z varstvenimi režimi, saj bi 
pomenil poseganje v zavarovano območje in naravno vrednoto 
Zajčja Dobrava ter v varovalni gozd oziroma v gozd, ki je 
opredeljen kot gozd z izjemno poudarjenimi ekološkimi in 
socialnimi funkcijami in v katerem krčenje gozdnih površin ni 
dopustno. 

 

Vlagatelj pripombe M. Kanc 

Zaporedna številka 
pripombe 

153-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo določil za zemljišča s parc. 
št. 383/8, 383/14 in 383/24, vse k. o. Karlovško predmestje, v 
OPPN 86 (EUP RN-571), in sicer tako, da bosta dopustni 
novogradnja in sprememba namembnosti v CU že pred izdelavo 
OPPN. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba za dopustitev novogradenj v okviru namenske rabe CU 
pred uveljavitvijo OPPN je izjemoma sprejemljiva, ker: gre za 
poseg, ki je v skladu s prihodnjo namembnostjo območja; gre za 
že pozidana in komunalno opremljena zemljišča ter se s tem 
omogoči čim prejšnja sanacija degradiranega območja. Podrobna 



merila za OPPN se dopolnijo tako, da se na zemljiščih iz pripombe 
dopusti gradnja, ki je skladna z usmeritvami za OPPN, že do 
uveljavitve OPPN. 

 

Vlagatelj pripombe M. Kanc 

Zaporedna številka 
pripombe 

155-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo določil za zemljišča s parc. 
št. 383/8, 383/14 in 383/24, vse k. o. Karlovško predmestje, v 
OPPN 86 (EUP RN-571), in sicer tako, da bosta dopustni 
novogradnja in sprememba namembnosti v CU že pred izdelavo 
OPPN. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba za dopustitev novogradenj v okviru namenske rabe CU 
pred uveljavitvijo OPPN je izjemoma sprejemljiva, ker: gre za 
poseg, ki je v skladu s prihodnjo namembnostjo območja; gre za 
že pozidana in komunalno opremljena zemljišča ter se s tem 
omogoči čim prejšnja sanacija degradiranega območja. Podrobna 
merila za OPPN se dopolnijo tako, da se na zemljiščih iz pripombe 
dopusti gradnja, ki je skladna z usmeritvami za OPPN, že do 
uveljavitve OPPN. 

 

Vlagatelj pripombe M. Kanc 

Zaporedna številka 
pripombe 

359-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo določil za zemljišča s parc. 
št. 383/8, 383/14 in 383/24, vse k. o. Karlovško predmestje, v 
OPPN 86 (EUP RN-571), in sicer tako, da bosta dopustni 
novogradnja in sprememba namembnosti v CU že pred izdelavo 
OPPN. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba za dopustitev novogradenj v okviru namenske rabe CU 
pred uveljavitvijo OPPN je izjemoma sprejemljiva, ker: gre za 
poseg, ki je v skladu s prihodnjo namembnostjo območja; gre za 
že pozidana in komunalno opremljena zemljišča ter se s tem 
omogoči čim prejšnja sanacija degradiranega območja. Podrobna 
merila za OPPN se dopolnijo tako, da se na zemljiščih iz pripombe 
dopusti gradnja, ki je skladna z usmeritvami za OPPN, že do 
uveljavitve OPPN. 

 

Vlagatelj pripombe M. Kanc 

Zaporedna številka 
pripombe 

587-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo določil za zemljišča s parc. 
št. 383/8, 383/14 in 383/24, vse k. o. Karlovško predmestje, v 
OPPN 86 (EUP RN-571), in sicer tako, da bosta dopustni 
novogradnja in sprememba namembnosti v CU že pred izdelavo 
OPPN. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba za dopustitev novogradenj v okviru namenske rabe CU 
pred uveljavitvijo OPPN je izjemoma sprejemljiva, ker: gre za 



poseg, ki je v skladu s prihodnjo namembnostjo območja; gre za 
že pozidana in komunalno opremljena zemljišča ter se s tem 
omogoči čim prejšnja sanacija degradiranega območja. Podrobna 
merila za OPPN se dopolnijo tako, da se na zemljiščih iz pripombe 
dopusti gradnja, ki je skladna z usmeritvami za OPPN, že do 
uveljavitve OPPN. 

 

Vlagatelj pripombe B. Kastelic 

Zaporedna številka 
pripombe 

1113-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na evidentiranje objekta na zemljišču s parc. 
št. 239/7, k. o. Sostro, in na uvrstitev objekta v območje razpršene 
gradnje. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V OPN MOL ID so stavbišča razpršene gradnje evidentirana na 
podlagi podatkov katastra stavb, ki je evidenca Geodetske uprave 
RS. Evidentiranje in uvrstitev objekta v območje razpršene gradnje 
nista vsebina OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe J. Kastelic 

Zaporedna številka 
pripombe 

46-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 2456/7, k. o. Rudnik, iz gozdnega zemljišča v zazidljivo. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 



Vlagatelj pripombe L. Kavka 

Zaporedna številka 
pripombe 

854-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na potek ceste do kamnoloma v Sadinji vasi. 
Pripomba nasprotuje novim cestam in podpira rekonstrukcijo 
obstoječih cest. Predlaga, naj se kamnolom postopoma zapre, 
predelava odpadkov pa izvaja na mestu nastanka ali drugje, kjer 
ni vplivov na bivalno okolje. Pripomba se nanaša tudi na grafični 
prikaz variant v digitalni verziji (mnenje je, da je preveč zapleten). 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na nasprotovanje 
gradnji nove ceste do kamnoloma v Sadinji vasi: Predhodno 
izdelane strokovne podlage so preverile več potekov trase ceste 
do kamnoloma v Sadinji vasi (City Studio, 2009; PNG, 2014; LUZ, 
d.d., 2015). V fazi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev 
OPN MOL ID so bile prikazane štiri variante poteka ceste do 
kamnoloma, ki so bile tudi javno razgrnjene. Okoljsko poročilo je 
kot edino sprejemljivo varianto z okoljskega vidika ocenilo varianto 
4/a, pri čemer je predlagalo dodatne optimizacije poteka ceste. V 
predlog OPN MOL ID je tako vključena varianta 4/c (optimizacija 
variante 4/a), ki v severnem delu načrtuje rekonstrukcije obstoječe 
Ceste II. grupe odredov, v južnem pa novo cesto po zahodnem 
robu doline do kamnoloma v Sadinji vasi.  
Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na delovanje 
kamnoloma: Kamnolom je pomembno območje pridobivanja 
mineralnih snovi v ljubljanski regiji, za MOL pa je pomemben tudi 
kot območje predelave in potencialne deponije nenevarnih 
gradbenih odpadkov. Kamnolom Sostro – Sadinja vas je edini 
kamnolom z ustreznimi zmogljivostmi na območju MOL ter ima 
potencial izkoriščanja kamnoloma v obsegu okoli 7 mio m3 in v 
obsegu okoli 4 mio m3 deponije. Kamnolom obratuje na podlagi 
pridobljene rudarske pravice za raziskovanje oziroma izkoriščanje 
mineralnih surovin, ki je bila dana z vladno Uredbo (Uradni list RS 
št. 103/2000 in 81/2002). Koncesija oziroma dovoljenje za 
izkoriščanje kamnoloma Sostro – Sadinja vas sta podeljena do 
leta 2021. Za kamnolom je pridobljeno tudi okoljevarstveno 
soglasje za predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov. 
Kamnolom je edini primeren vir posipnega materiala na območju 
MOL.  
Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na digitalni grafični 
prikaz variant na javni razgrnitvi: V digitalni verziji grafičnega dela 
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN MOL ID so 
bile prikazane variante na posebnih slojih. Na ta način je bilo 
mogoče pregledovati potek posamezne variante. V času javne 
razgrnitve je bil mogoč tudi ogled gradiv s pomočjo strokovnih 
delavcev na Oddelku za urejanje prostora Mestne občine 
Ljubljana. 

 

Vlagatelj pripombe KD prostoroz 

Zaporedna številka 
pripombe 

619-001 

Povzetek pripombe Pobuda se nanaša na spremembo izrisa mreže javnih peš in 
kolesarskih poti v Savskem naselju. 



Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Opredelitev javne površine v območju sosesk v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID ni predlagana, saj je odvisna od tega, 
kako se bodo v prihodnosti upoštevali rezultati evidence 
nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana (ENP; projekt 
je v pripravi) in podatki o lastništvu ter od tega, kako se bodo 
odvijali (ter razrešili) postopki določitve pripadajočih zemljišč po 
zakonu. 

 

Vlagatelj pripombe S. Kecur 

Zaporedna številka 
pripombe 

1074-001 

Povzetek pripombe Vlagateljica pripombe se ne strinja s potekom ceste (RL) preko 
zemljišča s parc. št. št. 814/1, k. o. Glince. Navaja, da je bila cesta 
predvidena že leta 1991, ko je bila gradnja omenjene ceste 
razveljavljena in izdana nadomestna odločba. Ugotovljeno je bilo, 
da je cesta nepotrebna, saj bi z njo reševali le dostop do ene hiše 
na zemljišču s parc. št. 752/2, ki že ima dostop urejen preko 
sosednje parcele. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
 
Z vidika zagotavljanja prometne dostopnosti do vseh ureditev v 
prostoru ter z vidika zagotavljanja obratovanja prostora so določila 
za povezovalni odsek med Boletovo ulico in ulico Na straški vrh 
ustrezna. Novi povezovalni odsek javne poti za vsa vozila bo 
omogočal krožne poti po gosto pozidanem območju komunalnim, 
intervencijskim in reševalnim vozilom ter s tem ustrezno 
obratovanje prostora. 

 



Vlagatelj pripombe P. Keršič 

Zaporedna številka 
pripombe 

577-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 1689/802 in 1689/803, k. o. Trnovsko predmestje, iz 
kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko 
gradnjo. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Glede na nespremenjena prostorska izhodišča ponavljamo 
stališče, da se pripomba ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in 
urbanističnim kriterijem. Predlagani poseg ni v skladu z 
urbanističnim konceptom, saj poseg predstavlja širitev poselitve 
na zavarovanem območju Barja, zato širitev ni opravičljiva. Poleg 
tega poseg predstavlja širitev v območju Krajinskega parka 
Ljubljansko barje, na območju Nature 2000, ekološko 
pomembnem območju, na območju varstva kulturne dediščine in v 
poplavnem območju (območje srednje nevarnosti). Zemljišče s 
parc. št. 1689/802, k. o. Trnovsko predmestje, nikoli ni bilo v celoti 
opredeljeno kot stavbno zemljišče. 
 
Na predmetnih zemljiščih se je v fazi priprave predloga OPN MOL 
ID spremenila namenska raba iz stavbnih zemljišč nazaj v 
primarno rabo zaradi zahtev nosilcev urejanja prostora, ki dajejo 
mnenja o ustreznosti OPN MOL ID (ministrstvo za kulturo, 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za 
okolje in prostor). 
Pravica do gradnje določenega objekta se pridobi šele z izdanim 
pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, nikakor pa ne s samo 
dopustnostjo gradnje, ki bi jo omogočal prostorski akt. 

 

Vlagatelj pripombe KIDReal d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

445-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na točno umestitev dejavnosti v objektu. 
Vlagatelj želi, da se umestitev kulturnih dejavnosti dopusti med 4. 
do 8. nadstropjem in da se dopusti dopolnitev kulturne dejavnosti 
s spremljajočimi dejavnostmi, kot sta gostinstvo in trgovina. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Zaradi natančnejše interpretacije dopustnih dejavnosti v objektu 
se dopolni PPIP, tako da bo od 5. do 9. etaže poleg osnovne 
kulturne in razvedrilne dejavnosti dopusten tudi spremljajoč 
program. 

 

Vlagatelj pripombe KIDReal d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

447-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na točno umestitev dejavnosti v objektu. 
Vlagatelj želi, da se umestitev kulturnih dejavnosti dopusti med 4. 
do 8. nadstropjem in da se dopusti dopolnitev kulturne dejavnosti 
s spremljajočimi dejavnostmi, kot sta gostinstvo in trgovina. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Zaradi natančnejše interpretacije dopustnih dejavnosti v objektu 
se dopolni PPIP, tako da bo od 5. do 9. etaže poleg osnovne 
kulturne in razvedrilne dejavnosti dopusten tudi spremljajoč 
program. 

 

Vlagatelj pripombe KIDReal, d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

1059-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na točno umestitev dejavnosti v objektu. 
Vlagatelj želi, da se umestitev kulturnih dejavnosti dopusti od 4. do 
8. etaže in da se dopusti dopolnitev kulturne dejavnosti s 
spremljajočimi dejavnostmi, kot sta gostinstvo in trgovina. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Zaradi natančnejše interpretacije dopustnih dejavnosti v objektu 
se dopolni PPIP, tako da bo od 5. do 9. etaže poleg osnovne 
kulturne in razvedrilne dejavnosti dopusten tudi spremljajoč 
program. 

 

Vlagatelj pripombe M. in I. Kjuder 

Zaporedna številka 
pripombe 

981-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na možnost legalizacije na zemljišču s parc. 
št. 2451/74, k. o. Rudnik, v EUP RN-355. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 



Vlagatelj pripombe A. Klanjscek 

Zaporedna številka 
pripombe 

400-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na določila za EUP SL-191. Vlagatelj 
predlaga, da predvideni objekt v omenjeni EUP ne bi presegal 
višine obstoječih objektov ob Trubarjevi ulici, da se prepove 
gradnja podzemnih garaž oziroma se dopusti gradnja največ ene 
podzemne etaže, da se določi prometni režim (dostava, 
parkiranje, ustavljanje) ter določijo zahteve za nadomestno 
zasaditev zaradi izgube sedanjega parka. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Na podlagi usklajevanj s pristojnimi nosilci urejanja prostora 
(Ministrstvom za kulturo in Zavodom RS za varstvo kulturne 
dediščine) in izdelanimi idejnimi zasnovami objekta se delno 
korigirajo usmeritve za pozidavo območja SL-191. Skladno z 
določili nekdaj veljavnega ZN, v katerem je bilo že predvideno, da 
se del območja pozida, se dopušča navezava novega objekta na 
slepo fasado objekta ob Resljevi cesti, ki leži severno od 
predvidene gradnje, pozidava proti jugu pa se omeji. Nepozidan 
zunanji prostor na južni strani v navezavi na Trubarjevo ulico je 
opredeljen kot javna površina ter je v tem delu širok več kot 10 m 
in  namenjen pešcem. Drevo na jugozahodnem delu EUP 
predstavlja pomembno vrednoto v gosto poseljenem mestnem 
okolju, zato se navede zahteva po njegovi ohranitvi oziroma 
nadomestitvi v neposredni bližini. 

 

Vlagatelj pripombe Kmečka strojna skupnost Savlje-Kleče - Združenje 

Zaporedna številka 
pripombe 

384-001 

Povzetek pripombe Lastnica zemljišča s parc. št. 2144, k. o. Ježica, želi izbris 
odvodnega kanala iz načrtovane povezovalne ceste Jeprca–
Stanežiče–Brod ter ukinitev ponikovalnega polja z namensko rabo 
O na Rojah. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 



so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Za odvodni kanal iz načrtovane povezovalne ceste Jeprca–
Stanežiče–Brod je sprejet državni prostorski načrt za navezovalno 
cesto Jeprca–Stanežiče–Brod (Uradni list RS, št. 10/11), zato je ta 
kanal v OPN MOL povzet kot veljavna državna prostorska 
ureditev. 
Območje ponikovalnega polja na Rojah je opredeljeno kot 
območje, rezervirano za potrebe zagotavljanja ustrezne oskrbe s 
pitno vodo v MOL. Zato se namenska raba O ohrani. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe Kmečka strojna skupnost Savlje-Kleče - združenje 

Zaporedna številka 
pripombe 

388-001 

Povzetek pripombe Nestrinjanje s širitvijo Obvozne ceste in potekom predvidenega 
kanalizacijskega kanala C0, ki poteka po zemljišču s parc. št. 
2340, k. o. Ježica. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Načrtovani povezovalni kanal C0 od ČN Brod do Ježice je 
načrtovan z optimalno in razpoložljivemu padcu prilagojeno traso. 
Kakršnakoli prestavitev trase kanala prek Save bi zahtevala 
izgradnjo vsaj dveh črpališč, kar je v okoljsko in naravovarstveno 
izpostavljenemu območju ob Savi manj sprejemljivo.  
Nemška (Obvozna) cesta predstavlja severno tangentno 
povezavo Stanežiče–Brod–Ježica–Nadgorica in se zato načrtuje v 
ustreznem razširjenem profilu. 



 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe Kmečka strojna skupnost Savlje-Kleče, združenje 

Zaporedna številka 
pripombe 

754-001 

Povzetek pripombe Pripomba je predlog za izris obstoječe ceste, ki poteka na 
zemljišču s parc. št. 2341, k. o. Ježica, v OPN MOL ID ter predlog 
za kategorizacijo te prometnice kot javne poti za vsa vozila. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Način izrisa regulacijskih elementov za določitev javnih prometnic 
v OPN MOL ID je opisan v Strokovni podlagi za izris regulacijskih 
elementov za javne prometne površine v grafičnem delu OPN 
MOL ID, LUZ, d.d., 2012. OPN MOL ID določa javne ceste in poti 
preko kmetijskih in/ali gozdnih površin tako: (1) da je zagotovljena 
navezanost gozdov in kmetijskih površin na javno cestno omrežje 
ter (2) da sta zagotovljeni prometna prevoznost do relevantnih 
ciljev v prostoru in zveznost prometne mreže. 
 
V konkretnem primeru gre za obstoječo poljsko pot med 
obdelovalnimi površinami na območju med Obvozno cesto in 
Savo. Na tem območju je v OPN MOL ID že določeno ustrezno 
omrežje prometnic najnižje kategorije za zagotavljanje dostopa do 
vseh obdelovalnih površin in do Save. Vzporedno s poljsko potjo 
iz pripombe sta že določeni javni poti za vsa vozila, in sicer (1) na 
vzhodni strani na razdalji približno 200 m in (2) na zahodni strani 
na razdalji približno 300 m. Z vidika varovanja kmetijskih zemljišč 
in z vidika zagotavljanja prometnega dostopa je zato določitev 
dodatne javne prometnice nepotrebna. 



 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe Kmečka strojna skupnost Savlje-Kleče-združenje 

Zaporedna številka 
pripombe 

202-001 

Povzetek pripombe Območje ponikovalnega polja na Rojah naj se zaradi konflikta s 
kmetijsko rabo do nadaljnjega izbriše. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Območje ponikovalnega polja na Rojah je opredeljeno kot 
območje, rezervirano za potrebe zagotavljanja ustrezne oskrbe s 
pitno vodo v MOL. Zato se namenska raba O ohrani. V tem 
prostoru je več omejitev (DPN za povezovalno cesto Brod–
Stanežiče–Jeprca, kanalizacijski zbiralnik C0, dostopna cesta do 
separacije …), zato komasacija v tem območju trenutno ni 
predvidena. Kmetijska raba zemljišč je do izvedbe ponikovalnega 
polja ne glede na določeno rabo O dopustna, upoštevati pa je 
treba omejitve na notranjih vodovarstvenih območjih skladno s 
predpisi s področja varstva vodnih virov. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe Kmečka strojna skupnost Savlje-Kleče-združenje 

Zaporedna številka 
pripombe 

204-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopolnitev izrisa dela separacijske ceste, 
ki se preko zemljišča s parc. št. 2338, k. o. Ježica, odcepi od 
Obvozne ceste v smeri proti severu in poteka do zemljišča s parc. 
št. 2143, k. o. Ježica. Pripomba je predlog za prestavitev odseka 
ceste, ki poteka po zemljiščih v zasebni lasti, na južni rob teh 
zemljišč, tako da bo izkoristek kmetijskih zemljišč večji. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
 
Način izrisa regulacijskih elementov za določitev javnih prometnic 
v OPN MOL ID je opisan v Strokovni podlagi za izris regulacijskih 
elementov za javne prometne površine v grafičnem delu OPN 
MOL ID, LUZ, d.d., 2012. OPN MOL ID določa javne ceste in poti 
preko kmetijskih in/ali gozdnih površin tako: (1) da je zagotovljena 
navezanost gozdov in kmetijskih površin na javno cestno omrežje 
ter (2) da sta zagotovljeni prometna prevoznost do relevantnih 
ciljev v prostoru in zveznost prometne mreže. V konkretnem 
primeru gre za določitev javne poti za vsa vozila, ki je del omrežja 
prometnic najnižje kategorije za zagotavljanje dostopa do 
obdelovalnih površin na območju med Obvozno cesto in Savo.  
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe S. Kocman 



Zaporedna številka 
pripombe 

34-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremenjeno namensko rabo zemljišča s 
parc. št. 169/8, k. o. Šmartno ob Savi, iz Ssse v CDj. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Ena od ključnih nalog OPN MOL ID je zagotavljati ustrezno 
opremljenost in dostopnost do mreže družbene infrastrukture in 
omrežja objektov ter ureditev za zagotavljanje varnosti prebivalcev 
MOL. Med slednje sodi tudi ustrezno načrtovana mreža gasilskih 
domov, med katere sodi tudi gasilska postaja PGD Šentjakob, ki 
zaradi omejenega območja ne more ustrezno opravljati svoje 
funkcije. V ta namen je predvidena njena širitev. Zaradi 
zagotavljanja širšega javnega interesa se zato pripomba ne 
upošteva. 

 

Vlagatelj pripombe S. Kocman 

Zaporedna številka 
pripombe 

622-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremenjeno namensko rabo zemljišča s 
parc. št. 169/8, k. o. Šmartno ob Savi, iz Ssse v CDj. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Ena od ključnih nalog OPN MOL ID je zagotavljati ustrezno 
opremljenost in dostopnost do mreže družbene infrastrukture in 
omrežja objektov ter ureditev za zagotavljanje varnosti prebivalcev 
MOL. Med slednje sodi tudi ustrezno načrtovana mreža gasilskih 
domov, med katere sodi tudi gasilska postaja PGD Šentjakob, ki 
zaradi omejenega območja ne more ustrezno opravljati svoje 
funkcije. V ta namen je predvidena njena širitev. Zaradi 
zagotavljanja širšega javnega interesa se zato pripomba ne 
upošteva. 

 

Vlagatelj pripombe S. Koderman 

Zaporedna številka 
pripombe 

621-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na predvideno cestno povezavo Zasavske in 
Nadgoriške ceste. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 



V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe T. Kodrič Jurko 

Zaporedna številka 
pripombe 

790-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na ukinitev načina urejanja z OPPN, 
povečanje dopustne višine objektov in popravek RL poti. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V postopku izdelave OPN MOL ID so bili upoštevani enotni kriteriji 
za določitev območij urejanja z OPPN, ki jih predpisuje ZPNačrt. 
OPPN so praviloma predpisani za območja, kjer gre za poseg, ki 
zahteva celovit pristop, za območja celovite prenove, širitev 
naselja za vsa območja, večja od 5.000 m2, za sanacijo razpršene 
gradnje, za območja, ki nimajo urejenih dostopov, parcelacije in 
niso komunalno opremljena, ter za gradnjo objektov in naprav 
gospodarske javne infrastrukture. 
V skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 
99/07) je treba v primeru ukinitve obveze po izdelavi OPPN v OPN 
MOL ID prostorske izvedbene pogoje določiti z enako 
natančnostjo in v taki vsebini, kot jih določa pravilnik za izdelavo 
OPPN. V tem primeru morajo biti rešitve prikazane na 
geodetskem načrtu. OPPN je bil opuščen samo za tista območja, 
kjer so bile izdelane vsebine, ki jih predpisuje zakon. Zaradi 
kompleksnosti predmetnega območja (reševanje dostopov, 
umestitev objektov, zelene površine, poplavna varnost ipd.) 
ukinitev OPPN ni sprejemljiva.  
 
Višanje višin objektov ni sprejemljivo, saj se lokacija nahaja v 
stanovanjskem območju (nizki objekti, večja koncentracija odprtih 
zelenih površin med objekti).  
 
Način izrisa regulacijskih elementov za določitev javnih prometnic 
v OPN MOL ID je opisan v Strokovni podlagi za izris regulacijskih 
elementov za javne prometne površine v grafičnem delu OPN 
MOL ID, LUZ, d.d., 2012. Z upoštevanjem 5. odstavka 23. člena, 
ki obravnava regulacijske črte, se potek RL lahko spreminja tudi v 
sklopu izdelave OPPN, zato se pripomba v tem delu ne upošteva. 

 

Vlagatelj pripombe D. Kogej 



Zaporedna številka 
pripombe 

1099-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 266/2, k. o. Volavlje, iz območij gozda in kmetijskih 
zemljišč v zazidljivo zemljišče zaradi legalizacije objekta. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Sprememba namenske rabe prostora na zemljišču s parc. št. 
266/2, k. o. Volavlje, ni v skladu z urbanističnimi kriteriji zgoščanja 
in zaokroževanja naselij.  
Navedeno zemljišče s parc. št. 266 (zdaj 266/2), k. o. Volavlje, je 
bilo v času izdaje lokacijskega dovoljenja (z dne 27. 5. 1991) del 
območja urejanja prostora MS 12/11, ki je bilo namenjeno za 
gradnjo stanovanjskih objektov. Pri spremembah prostorskih aktov 
(še pred letom 1995) se je enota urejanja prostora MS 12/11 
zmanjšala tako, da je bilo zemljišče s parc. št. 266, k. o. Volavlje, 
izločeno iz zazidljivih površin z oznako MS 12/11-2. Velikost 
območja naselja se je zmanjševala na podlagi urbanističnih 
kriterijev (velikost območja in zahtevnost gradnje na nagnjenem 
terenu, v obstoječem naselju pa so še proste, nezazidane stavbne 
površine). Ne glede na spremembo namenske rabe navedenega 
zemljišča je bilo v predpisanem roku mogoče pridobiti gradbeno 
dovoljenje. Veljavnost lokacijskega dovoljenja št. 351-0205/91-
06/ŠN (rok za pridobitev gradbenega dovoljenja) je navedena v 
izreku odločbe o lokacijskem dovoljenju.  
Predlagani poseg tudi ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, na 
podlagi katerih se poselitev v skladu s trajnostno in racionalno 
rabo prostora usmerja v nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih 
naseljih oziroma so širitve naselij le posledica zgoščanja, 
zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter organizirane gradnje. 

 

Vlagatelj pripombe D. Kogej 

Zaporedna številka 
pripombe 

832-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 266/2, k. o. Volavlje, iz območij gozda in kmetijskih 
zemljišč v zazidljivo zemljišče zaradi legalizacije objekta. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Sprememba namenske rabe prostora na zemljišču s parc. št. 
266/2, k. o. Volavlje, ni v skladu z urbanističnimi kriteriji zgoščanja 
in zaokroževanja naselij.  
Navedeno zemljišče s parc. št. 266 (zdaj 266/2), k. o. Volavlje, je 
bilo v času izdaje lokacijskega dovoljenja (z dne 27. 5. 1991) del 
območja urejanja prostora MS 12/11, ki je bilo namenjeno za 
gradnjo stanovanjskih objektov. Pri spremembah prostorskih aktov 
(še pred letom 1995) se je enota urejanja prostora MS 12/11 
zmanjšala tako, da je bilo zemljišče s . št. 266, k. o. Volavlje, 
izločeno iz zazidljivih površin z oznako MS 12/11-2. Velikost 



območja naselja se je zmanjševala na podlagi urbanističnih 
kriterijev (velikost območja in zahtevnost gradnje na nagnjenem 
terenu, v obstoječem naselju pa so še proste, nezazidane stavbne 
površine). Ne glede na spremembo namenske rabe navedenega 
zemljišča je bilo v predpisanem roku mogoče pridobiti gradbeno 
dovoljenje. Veljavnost lokacijskega dovoljenja št. 351-0205/91-
06/ŠN (rok za pridobitev gradbenega dovoljenja) je navedena v 
izreku odločbe o lokacijskem dovoljenju.  
Predlagani poseg tudi ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, na 
podlagi katerih se poselitev v skladu s trajnostno in racionalno 
rabo prostora usmerja v nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih 
naseljih oziroma so širitve naselij le posledica zgoščanja, 
zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter organizirane gradnje. 

 

Vlagatelj pripombe A. kokalj 

Zaporedna številka 
pripombe 

219-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na način urejanja EUP ŠE-599. Vlagateljica 
pripombe predlaga, naj se OPPN ukine in določi urejanje z OPN 
MOL ID. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste 
lahko vložili, ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k 
zbiranju pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
V postopku izdelave OPN MOL ID so bili upoštevani enotni kriteriji 
za določitev območij urejanja z OPPN, ki jih predpisuje ZPNačrt. 
OPPN so praviloma predpisani za območja, kjer gre za poseg, ki 
zahteva celovit pristop, za območja celovite prenove, širitev 
naselja za vsa območja, večja od 5.000 m2, za sanacijo razpršene 
gradnje, za območja, ki nimajo urejenih dostopov, parcelacije in 
niso komunalno opremljena, ter za gradnjo objektov in naprav 
gospodarske javne infrastrukture. 
V skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 
99/07) je treba v primeru ukinitve obveze po izdelavi OPPN v OPN 
MOL ID prostorske izvedbene pogoje določiti z enako 
natančnostjo in v taki vsebini, kot jih določa pravilnik za izdelavo 
OPPN. V tem primeru morajo biti rešitve prikazane na 
geodetskem načrtu.  
OPPN je bil opuščen samo za tista območja, kjer so bile izdelane 
vsebine, ki jih predpisuje zakon. 

 

Vlagatelj pripombe J. Kokalj 

Zaporedna številka 
pripombe 

522-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na način urejanja EUP ŠE-599. Vlagatelj 
pripombe predlaga, naj se OPPN ukine in določi urejanje z OPN 
MOL ID. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste 
lahko vložili, ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k 
zbiranju pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
V postopku izdelave OPN MOL ID so bili upoštevani enotni kriteriji 
za določitev območij urejanja z OPPN, ki jih predpisuje ZPNačrt. 
OPPN so praviloma predpisani za območja, kjer gre za poseg, ki 
zahteva celovit pristop, za območja celovite prenove, širitev 
naselja za vsa območja, večja od 5.000 m2, za sanacijo razpršene 
gradnje, za območja, ki nimajo urejenih dostopov, parcelacije in 
niso komunalno opremljena, ter za gradnjo objektov in naprav 
gospodarske javne infrastrukture. 
V skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 
99/07) je treba v primeru ukinitve obveze po izdelavi OPPN v OPN 
MOL ID prostorske izvedbene pogoje določiti z enako 
natančnostjo in v taki vsebini, kot jih določa pravilnik za izdelavo 
OPPN. V tem primeru morajo biti rešitve prikazane na 
geodetskem načrtu.  
OPPN je bil opuščen samo za tista območja, kjer so bile izdelane 
vsebine, ki jih predpisuje zakon. 

 

Vlagatelj pripombe K. Kokalj 

Zaporedna številka 
pripombe 

102-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na način urejanja EUP ŠE-599. Vlagatelj 
pripombe predlaga, naj se OPPN ukine in določi urejanje z OPN 
MOL ID. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste 
lahko vložili, ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k 
zbiranju pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
V postopku izdelave OPN MOL ID so bili upoštevani enotni kriteriji 
za določitev območij urejanja z OPPN, ki jih predpisuje ZPNačrt. 
OPPN so praviloma predpisani za območja, kjer gre za poseg, ki 
zahteva celovit pristop, za območja celovite prenove, širitev 
naselja za vsa območja, večja od 5.000 m2, za sanacijo razpršene 
gradnje, za območja, ki nimajo urejenih dostopov, parcelacije in 
niso komunalno opremljena, ter za gradnjo objektov in naprav 
gospodarske javne infrastrukture. 



V skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 
99/07) je treba v primeru ukinitve obveze po izdelavi OPPN v OPN 
MOL ID prostorske izvedbene pogoje določiti z enako 
natančnostjo in v taki vsebini, kot jih določa pravilnik za izdelavo 
OPPN. V tem primeru morajo biti rešitve prikazane na 
geodetskem načrtu.  
OPPN je bil opuščen samo za tista območja, kjer so bile izdelane 
vsebine, ki jih predpisuje zakon. 

 

Vlagatelj pripombe V. Kolarič 

Zaporedna številka 
pripombe 

544-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na način urejanja EUP ŠE-599. Vlagatelj 
pripombe predlaga, naj se OPPN ukine in določi urejanje z OPN 
MOL ID. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste 
lahko vložili, ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k 
zbiranju pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
V postopku izdelave OPN MOL ID so bili upoštevani enotni kriteriji 
za določitev območij urejanja z OPPN, ki jih predpisuje ZPNačrt. 
OPPN so praviloma predpisani za območja, kjer gre za poseg, ki 
zahteva celovit pristop, za območja celovite prenove, širitev 
naselja za vsa območja, večja od 5.000 m2, za sanacijo razpršene 
gradnje, za območja, ki nimajo urejenih dostopov, parcelacije in 
niso komunalno opremljena, ter za gradnjo objektov in naprav 
gospodarske javne infrastrukture. 
V skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 
99/07) je treba v primeru ukinitve obveze po izdelavi OPPN v OPN 
MOL ID prostorske izvedbene pogoje določiti z enako 
natančnostjo in v taki vsebini, kot jih določa pravilnik za izdelavo 
OPPN. V tem primeru morajo biti rešitve prikazane na 
geodetskem načrtu.  
OPPN je bil opuščen samo za tista območja, kjer so bile izdelane 
vsebine, ki jih predpisuje zakon. 

 

Vlagatelj pripombe K. Kolšek 

Zaporedna številka 
pripombe 

496-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP Sl-7, in sicer na ureditev stanovanj v 
pritličjih objektov ob Hrenovi ulici. Vlagatelj pripombe predlaga, da 
so pritličja v večstanovanjskih stavbah poleg javne rabe lahko 
namenjena tudi stanovanjem. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pregled stanja v prostoru je pokazal, da obstajajo območja z 
namensko rabo CU, kjer je treba ohranjati pogoj o pritličju v javni 
rabi. Glede na to, da gre večinoma za območja ob lokalnih zbirnih 
cestah (LZ) ali cestah višje kategorije, je v dopolnjenem osnutku 
OPN MOL ID določilo 11. člena (2. odstavek, 7. točka, 3. 
podtočka) že korigirano tako, da je namesto lokalne krajevne (LK) 
ceste v pogoju opredeljena lokalna zbirna cesta (LZ). Hrenova 
ulica je lokalna krajevna cesta (LK), torej je ureditev stanovanj v 
pritličju objektov že dopustna. 

 

Vlagatelj pripombe K. Kolšek 

Zaporedna številka 
pripombe 

96-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP Sl-7, in sicer na ureditev stanovanj v 
pritličjih objektov ob Hrenovi ulici. Vlagatelj pripombe predlaga, da 
so pritličja v večstanovanjskih stavbah poleg javne rabe lahko 
namenjena tudi stanovanjem. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pregled stanja v prostoru je pokazal, da obstajajo območja z 
namensko rabo CU, kjer je treba ohranjati pogoj o pritličju v javni 
rabi. Glede na to, da gre večinoma za območja ob lokalnih zbirnih 
cestah (LZ) ali cestah višje kategorije, je v dopolnjenem osnutku 
OPN MOL ID določilo 11. člena (2. odstavek, 7. točka, 3. 
podtočka) že korigirano tako, da je namesto lokalne krajevne (LK) 
ceste v pogoju opredeljena lokalna zbirna cesta (LZ). Hrenova 
ulica je lokalna krajevna cesta (LK), torej je ureditev stanovanj v 
pritličju objektov že dopustna. 

 

Vlagatelj pripombe Kombinat arhitekti 

Zaporedna številka 
pripombe 

606-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopolnitev kolesarskih poti vzhodnega 
dela Ljubljane. Vlagatelj predlaga dopolnitev kolesarskih poti 
vzhodnega dela Ljubljane skladno s študijo Kolesarske povezave 
vzhodnega dela Ljubljane. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 



usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
Izdelana študija je prva podrobnejša preveritev omrežja 
kolesarskih poti. Temo je treba obravnavati celovito za večje 
območje MOL in jo nato vključiti v naslednjem postopku 
sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe Kombinat arhitekti 

Zaporedna številka 
pripombe 

607-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopolnitev kolesarskih poti vzhodnega 
dela Ljubljane. Vlagatelj predlaga dopolnitev kolesarskih poti 
vzhodnega dela Ljubljane skladno s študijo Kolesarske povezave 
vzhodnega dela Ljubljane. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
Izdelana študija je prva podrobnejša preveritev omrežja 
kolesarskih poti. Temo je treba obravnavati celovito za večje 
območje MOL in jo nato vključiti v naslednjem postopku 
sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe Kompas Shop d.o.o. 



Zaporedna številka 
pripombe 

961-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembe usmeritev za območje OPPN 
tako, da bo pred sprejetjem dopustnih več posegov. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Ukinitev EUP JA-843 in priključitev območja v EUP JA-362 z 
usmeritvami iz veljavnega plana izhajata iz tolmačenja, ki ga je 
podal pristojni nosilec urejanja okolja – Ministrstvo za okolje in 
prostor avgusta 2015, v katerem pravi, da spremembe in 
dopolnitve EUP JA-843 z namensko rabo IG niso skladne s 
strateškim delom OPN MOL in veljavnim OPN MOL ID, kjer je 
območje opredeljeno z namensko rabo PŽ. Poleg tega je bil med 
ministrstvom in MOL sklenjen dogovor, na podlagi katerega je 
MOL sprejel Sklep o začetku postopka priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega 
pomena za intermodalni logistični center (RRT – ILC) Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 17/2015), ki bo podal podrobnejše usmeritve za 
območje. 

 

Vlagatelj pripombe K. Konda 

Zaporedna številka 
pripombe 

764-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izbris gradbenih mej, ker je območje že 
pozidano. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Objekt je zgrajen. Ker se gradbene meje v OPN MOL ID 
razlikujejo od stanja na terenu, se ukinejo. 

 

Vlagatelj pripombe K. Konda 

Zaporedna številka 
pripombe 

764-002 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na tehnični popravek uskladitve meje med 
EUP PO-580, PO-649 in PO-579 po parcelnih mejah ter na 
uskladitev izrisa regulacijske linije z dejanskim stanjem južnega 
dela ceste Novo Polje Cesta XII. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je sprejemljiva v delu, ki se nanaša na uskladitev izrisa 
regulacijske linije. Izvede se tehnični popravek – razširitev 
regulacijske linije južnega dela ceste Novo Polje Cesta XII skladno 
z dejanskim stanjem. 
Pripomba se v delu, ki se nanaša na uskladitev mej med 
navedenimi EUP, ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL 
ID – pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo 
OPN MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 



predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe K. Konda 

Zaporedna številka 
pripombe 

764-003 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na uskladitev odloka z grafičnim delom OPN 
MOL ID v EUP PO-941, tako da PPIP ne bo vključeval obveznosti 
izvedbe nadvoza nad Zaloško cesto. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V spremembah in dopolnitvah OPN MOL ID je določena trasa 
južnega dela Agrokombinatske ceste, ki ne predvideva nadvoza 
nad Zaloško cesto, zato se podrobni prostorsko izvedbeni pogoji 
spremenijo tako, da se obveznost njegove izvedbe črta. 

 

Vlagatelj pripombe K. Konda 

Zaporedna številka 
pripombe 

764-004 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP ŠI-513 in ŠI-495. Vlagatelj pripombe 
predlaga, da se korigira regulacijska linija Verovškove ceste tako, 
da se drevored v celoti vključi v območje ceste. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Obstoječi drevored ob Verovškovi cesti se ohranja in ureja z 
OPPN 386 Poslovna cona Litostroj, ki je v fazi javne razgrnitve 
dopolnjenega osnutka, zato predlagana sprememba ni potrebna. 

 

Vlagatelj pripombe K. Konda 

Zaporedna številka 
pripombe 

764-005 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na določila v EUP RN-601. Vlagateljica 
pripombe predlaga redakcijski popravek zaradi uskladitve vsebin 
odloka. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je tehtna in se upošteva. V izogib napačnemu 
tolmačenju določil zaradi neusklajenosti oziroma dvoumnosti se 
določila dopolnijo. 

 

Vlagatelj pripombe K. Konda 



Zaporedna številka 
pripombe 

764-006 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na določila za EUP RN-505, in sicer naj se 
določila uskladijo z grafičnim popravkom, prikazanim v javno 
razgrnjenem dopolnjenem osnutku sprememb in dopolnitev OPN 
MOL ID. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva, saj so določila v nasprotju z grafičnim 
prikazom. Določila za EUP RN-505, ki se nanašajo na prometno 
urejanje, se črtajo. 

 

Vlagatelj pripombe K. Konda 

Zaporedna številka 
pripombe 

764-007 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na način urejanja EUP ŠE-793. Vlagateljica 
pripombe predlaga, da se ohrani urejanje z OPPN tako, kot je v 
sedaj veljavnem OPN MOL ID, saj je treba predvideni športni 
center urejati skupaj z EUP ŠE-570 z namensko rabo ZS – 
površine za oddih, rekreacijo in šport, katere del je bil pred 
spremembo. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je utemeljena. Gre za območje športnega centra, ki bo 
vključevalo odprte športne površine in športne dvorane. Za 
območje je v sedaj veljavnem OPN MOL ID predpisana izdelava 
OPPN 293 Vižmarje – športni park na Gaju. Zaradi zagotovitve 
usklajenosti zasnove območja se EUP ŠE-793 vključi v OPPN 
293. 

 

Vlagatelj pripombe K. Konda 

Zaporedna številka 
pripombe 

764-008 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na določila za EUP ŠE-625. Vlagateljica 
pripombe predlaga, da se določila redakcijsko uredi glede na 
lokacijo zemljišč, navedenih v podrobnih prostorskih izvedbenih 
pogojih. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva tako, da se določila uskladijo z lokacijo 
zemljišč, navedenih v določilih. 

 

Vlagatelj pripombe K. Konda 

Zaporedna številka 
pripombe 

764-009 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na določila za EUP ŠE-626. Vlagateljica 
pripombe predlaga, da se določila redakcijsko uredijo glede na 
lokacijo zemljišč, navedenih v podrobnih prostorskih izvedbenih 
pogojih. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva tako, da se določila uskladijo z lokacijo 
zemljišč, navedenih v določilih. 

 



Vlagatelj pripombe K. Konda 

Zaporedna številka 
pripombe 

764-010 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na določila za EUP ŠE-771. Vlagateljica 
pripombe predlaga, da se določila redakcijsko uredijo glede na 
lokacijo zemljišč, navedenih v podrobnih prostorskih izvedbenih 
pogojih. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva tako, da se določila uskladijo z lokacijo 
zemljišč, navedenih v določilih. 

 

Vlagatelj pripombe K. Konda 

Zaporedna številka 
pripombe 

764-011 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izris pešpoti preko TR-501, in sicer naj se 
pešpot izriše tako, da bo potekala preko obstoječe poti. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Izris pešpoti se popravi skladno z zasnovo območja, tako da 
poteka po predvidenih poteh in ne preko igrišča. 

 

Vlagatelj pripombe K. Konda 

Zaporedna številka 
pripombe 

764-012 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izris regulacijske linije Strmeckijeve ulice. 
Vlagateljica pripombe predlaga, da se ponovno vriše obračališče 
na vzhodnem koncu ceste. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je utemeljena in skladna s prometnotehničnimi 
smernicami, ki narekujejo obračališče na ulicah, ki se slepo 
zaključujejo. Izris regulacijske linije se dopolni tako, da se na 
vzhodnem koncu ceste doriše obračališče skladno z do sedaj 
veljavnim OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe K. Konda 

Zaporedna številka 
pripombe 

764-013 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na korekcijo prometne osi v skladu s 
popravki namenske rabe (umestiti v koridor RL). 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Tehnični popravek, prometna os se prestavi v prestavljen koridor 
RL. 

 

Vlagatelj pripombe K. Konda 

Zaporedna številka 
pripombe 

764-014 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na korekcijo določil za gradnjo objekta na 
zemljiščih s parc. št. 835/2 in 835/16, obe k. o. Glince (DR -398), 
tako, da bo jasno, da gre za gradnjo enega objekta in da bo 
mogoča gradnja glede na stopnje izkoriščenosti. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V PPIP za DR-398 že obstajajo posebna določila za zemljišče s 
parc. št. 835/2, k. o. Glince. Zaradi jasnosti se dopolnijo z 
dodatnimi določili (velikost parcele, faktorji in oblikovanje (brez 
navezav na tipologijo). GM se popravi tako, da je določena le na 
zemljišču s parc. št. 835/2, k. o. Glince, saj zemljišče s parc. št. 
835/16, k. o. Glince, funkcionalno ni potrebno za gradnjo stavbe. 

 

Vlagatelj pripombe K. Konda 

Zaporedna številka 
pripombe 

764-015 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo izrisa regulacijskih elementov 
za določitev javne prometnice preko kmetijskih površin v EUP PS-
284, ki je v grafičnem delu OPN MOL ID izrisana le z osjo. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe K. Konda 

Zaporedna številka 
pripombe 

764-016 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP ŠI-19 na izris regulacijske linije 
Derčeve ceste. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je sprejemljiva, regulacijska linija Derčeve ceste se 
uskladi z dejanskim stanjem. 

 

Vlagatelj pripombe K. Konda 



Zaporedna številka 
pripombe 

764-017 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na redakcijski popravek določila, ki se glasi: 
»Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, 
navedenih v 12. členu odloka, ter vzdrževalnih del, rekonstrukcij 
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na 
lokaciji odstranjenih objektov.« Vlagateljica pripombe predlaga, da 
se iz besedila črta »v enakih gabaritih na lokaciji odstranjenih 
objektov«, ker je nadomestna gradnja že definirana v 3. členu 
odloka OPN MOL ID. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne upošteva. Popravek definicije »nadomestna 
gradnja« iz javno razgrnjenih sprememb in dopolnitev OPN MOL 
ID ne bo upoštevan, ker ni v skladu z zakonodajo, zato predlagani 
redakcijski popravek ni ustrezen. 

 

Vlagatelj pripombe K. Konda 

Zaporedna številka 
pripombe 

764-018 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 13. člen, 5. odstavek, točka a). 
Vlagateljica pripombe predlaga, da se v skladu s definicijo 
nadomestne gradnje v ZGO in 3. členu popravijo določila zadnje 
7. alineje tako, da se bodisi doda pogoj, da je nadomestna gradnja 
lahko tudi manjša, se opredeli toleranca glede mesta postavitve in 
se preveri, ali je pogoj za neupoštevanje faktorjev FZP, FBP, FI in 
FZ sploh mogoč. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Ker 123. člen Zakona o graditvi objektov natančno določa 
definicijo nadomestne gradnje objekta, ostane določilo enako kot v 
veljavnem aktu. 

 

Vlagatelj pripombe K. Konda 

Zaporedna številka 
pripombe 

764-019 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 13. člen, 7. odstavek 5. alineja. 
Vlagateljica pripombe predlaga, da se izbriše popravek izraza 
gradnja, ki je bil zamenjan z izrazom dozidava, saj gre v primeru 
vetrolova ali nadstreška lahko tudi za samostojno gradnjo pred 
objektom. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Ker gre v primeru vetrolova ali nadstreška lahko tudi za 
samostojno gradnjo pred objektom, se določilo uskladi s 
predlogom. 

 

Vlagatelj pripombe K. Konda 

Zaporedna številka 
pripombe 

764-020 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 15. člen, 1. odstavek, preglednica 5 (Tipi 
objektov). Vlagateljica pripombe predlaga, da se popravi opis tipa 
objekta za tip NV, ker se ugotavlja, da sta vila in vila blok različna, 
vila je razkošneje grajena (eno)družinska hiša z vrtom, medtem ko 



je vila blok večstanovanjski objekt. Zato se za tip NV opredeli le 
eden od pojmov, in sicer samo izraz vila blok. Ustrezno se 
popravijo vsa določila za tip NV. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
 
Podrobnejše kriterije za objekte tipa NV ali posamezne izjeme bo 
mogoče določiti na podlagi novih strokovnih podlag in 
natančnejših analitičnih gradiv za dopolnitev področja tipologije v 
OPN MOL ID, ko bodo le-ti izdelani in bodo izboljšali nekatere 
opredelitve pojmov, na novo opredelili dopustne posege in 
ustrezneje opredelili območja. 

 

Vlagatelj pripombe K. Konda 

Zaporedna številka 
pripombe 

764-021 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 16. člen. Vlagateljica pripombe predlaga, 
da se uvedejo določila za oblikovanje stanovanjskih sosesk 
(obnova in barva fasade). Predlaga, da se dopiše pogoj, da je v 
soseskah oziroma območjih SScv in SSsv treba ohranjati 
originalno barvo fasade oziroma se barva fasade določi na podlagi 
enotnega projekta za celoten niz oziroma gručo objektov. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Zaradi primerov iz prakse, ko se zlasti večstanovanjski objekti 
obnavljajo v neustrezno izbranih barvah, kar vpliva tudi na 
degradacijo prostora, se določila za vzdrževanje objektov tipov V, 
VS, NV in C v 2. odstavku 14. člena dopolnijo tako, da mora biti 
barva fasade pri obnovi enaka obstoječi barvi fasade. 



 

Vlagatelj pripombe K. Konda 

Zaporedna številka 
pripombe 

764-022 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 19. člen, 3. odstavek. Vlagateljica 
pripombe predlaga, da se preveri, ali se na podlagi uvedenih 
sprememb omogočajo preveliki izkoristki prostora oziroma večji od 
že obstoječih. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Določila 3. odstavka 19. člena so oblikovana tako, da dopuščajo 
omejen nabor gradenj (rekonstrukcija, vzdrževanje objektov, 
spremembe namembnosti objektov, gradnja nadomestnih 
objektov, ki ne presegajo BTP odstranjenih objektov), s katerimi 
se ne poslabšuje obstoječe stanje v prostoru. Zato bojazen, ki jo 
navaja vlagateljica pripombe, o prevelikih izkoristkih ni upravičena. 

 

Vlagatelj pripombe K. Konda 

Zaporedna številka 
pripombe 

764-023 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 21. člen, 1. odstavek, preglednica 7. 
Vlagateljica pripombe predlaga, da se za tipa NA in NB popravi 
največja dopustna višina na 10,00 m. Iz stanja v prostoru izhaja, 
da je trenutno opredeljena višina 11,00 m previsoka in da se že 
pojavljajo objekti, ki to določilo izrabljajo in izstopajo iz enotne 
podobe območja. Prav tako predlaga še popravek višine za tip 
NV, in sicer se bodisi višina zmanjša oziroma se ponovno 
preverijo območja, ki imajo opredeljen tip NV, in izločijo območja, 
ki to niso. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 



pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
 
Podrobnejše kriterije bo mogoče določiti na podlagi novih 
strokovnih podlag in natančnejših analitičnih gradiv za dopolnitev 
področja tipologije v OPN MOL ID, ko bodo le-ti izdelani in bodo 
izboljšali nekatere opredelitve pojmov, na novo opredelili dopustne 
posege in ustrezneje opredelili območja. 

 

Vlagatelj pripombe K. Konda 

Zaporedna številka 
pripombe 

764-024 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 25. člen, 9. odstavek. Vlagateljica 
pripombe predlaga, da se določilo popravi tako, da bo več stavb, 
ki sestavljajo poslovni kompleks, pripadajo istemu lastniku ali 
lastnikom ter funkcionirajo kot celota, lahko imele eno skupno 
parcelo. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Deveti odstavek 25. člena se ohrani, kot je naveden v 
dopolnjenem osnutku, doda pa se določilo, da imajo enotno 
parcelo, namenjeno gradnji, lahko objekti, ki pripadajo enemu 
kmetijskemu gospodarstvu (dopolnitev 25. člena), in da se enotna 
parcela, namenjena gradnji, lahko opredeli za skupino objektov, ki 
se načrtujejo z OPPN (dopolnitev 93. člena). 

 

Vlagatelj pripombe K. Konda 

Zaporedna številka 
pripombe 

764-025 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 95. člen, 1. odstavek, 8. alineja. 
Vlagateljica pripombe predlaga, da se ohrani dopustnost 
spremembe namembnosti v okviru obstoječih dejavnosti. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Vsebina se je popravila na podlagi strokovnih podlag 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., 2013, ki pa takega popravka 
ne navaja, zato se popravek ne upošteva oziroma se pravilno 
upoštevajo usmeritve iz strokovnih podlag, tako da se predlog 
popravka glasi: »sprememba namembnosti objektov ali delov 
objektov, če se namembnost manj zahtevnih ali zahtevnih 
objektov spremeni v okviru obstoječih in dopustnih dejavnosti 
namenske rabe EUP«. 

 

Vlagatelj pripombe K. Konda 

Zaporedna številka 
pripombe 

776-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 16. člen. Vlagateljica pripombe predlaga, 
da se dopolnijo pogoji za rekonstrukcijo za potrebe energetske 
sanacije, in sicer se dodajo določila za oblikovanje (barva fasade 
in balkoni) sosesk. Dopusti se tudi izvedba dodatnih posegov (na 



primer gradnja balkonov, dvigal …) na podlagi enotnega projekta 
za sosesko. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Zaradi primerov iz prakse, ko se zlasti večstanovanjski objekti 
obnavljajo v neustrezno izbranih barvah, kar vpliva tudi na 
degradacijo prostora, se določila za vzdrževanje objektov tipov V, 
VS, NV in C v 2. odstavku 14. člena dopolnijo tako, da mora biti 
barva fasade pri obnovi enaka obstoječi barvi fasade. 
Gradnja balkonov in dvigal je po določilih odloka v območjih SScv 
in SSsv mogoča v sklopu rekonstrukcije. 

 

Vlagatelj pripombe K. Konda 

Zaporedna številka 
pripombe 

776-002 

Povzetek pripombe Vlagateljica pripombe predlaga, da se dopolnijo pogoji za 
rekonstrukcijo za potrebe energetske sanacije, in sicer se dodajo 
določila za oblikovanje (barva fasade in balkoni) sosesk. Dopusti 
se tudi izvedba dodatnih posegov (na primer gradnja balkonov, 
dvigal …) na podlagi enotnega projekta za sosesko. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Zaradi primerov iz prakse, ko se zlasti večstanovanjski objekti 
obnavljajo v neustrezno izbranih barvah, kar vpliva tudi na 
degradacijo prostora, se določila za vzdrževanje objektov tipov V, 
VS, NV in C v 2. odstavku 14. člena dopolnijo tako, da mora biti 
barva fasade pri obnovi enaka obstoječi barvi fasade. 
Izvedba nekaterih dodatnih posegov, ki jih navaja vlagateljica 
pripombe (gradnja balkonov in dvigal), je po obstoječih določilih 
odloka v območjih SScv in SSsv mogoča v sklopu rekonstrukcije. 

 

Vlagatelj pripombe K. Konda 

Zaporedna številka 
pripombe 

776-003 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP ŠI-197. Vlagateljica pripombe 
predlaga, da se dopolnijo pogoji za rekonstrukcijo oziroma za 
potrebe energetske sanacije, in sicer se dodajo določila za 
oblikovanje sosesk (barva fasade in balkoni). Vlagateljica predlaga 
tudi, da se na podlagi enotnega projekta za sosesko dopusti tudi 
izvedba dodatnih posegov (na primer gradnja balkonov, dvigal …). 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Zaradi primerov iz prakse, ko se zlasti večstanovanjski objekti 
obnavljajo v neustrezno izbranih barvah, kar vpliva tudi na 
degradacijo prostora, se določila za vzdrževanje objektov tipov V, 
VS, NV in C v 2. odstavku 14. člena dopolnijo tako, da mora biti 
barva fasade pri obnovi enaka obstoječi barvi fasade. Gradnja 
balkonov in dvigal je po določilih odloka v območjih SScv in SSsv 
mogoča v sklopu rekonstrukcije, v PPIP se doda določilo, da je 
treba pri vzdrževanju slediti originalnemu oblikovanju objektov. 

 

Vlagatelj pripombe Konjeniški klub PIP 

Zaporedna številka 
pripombe 

1134-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo določil za OPPN 110 tako, da 
se iz besedila usmeritev izbrišeta hipodrom in galop steza. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Gre za spremembo usmeritev za OPPN 110 tako, da izhajajo iz 
programa konjeniškega centra in za njihovo uskladitev z določili 
Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika 
Ljubljanskega polja. 

 

Vlagatelj pripombe S. Korber 

Zaporedna številka 
pripombe 

753-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 200/3, k. o. Rudnik, iz kmetijskih površin v zazidljive 
površine. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je bila v postopku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID 
obravnavana že kot pobuda. Pripomba za spremembo namenske 
rabe ni sprejemljiva. Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi 
režimi, saj se nahaja na območju kmetijskih zemljišč in na 
območju velike in srednje poplavne nevarnosti. Z nadaljnjimi 
posegi v kmetijska zemljišča bi bili v neskladju s strateškimi 
izhodišči, ki narekujejo trajnostno in racionalno rabo prostora, ki se 
doseže z zgostitvami poselitve znotraj sedanjih zazidalnih površin 
(zapolnitve, zaokrožitve, prenove) ter preprečevanjem in sanacijo 
razpršene gradnje. V bližini te lokacije so v poslovni coni Rudnik 
sorazmerno velika nepozidana stavbna zemljišča, ki so 
primernejša od predlagane lokacije. 

 

Vlagatelj pripombe A. in M. Korče 

Zaporedna številka 
pripombe 

1047-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na zemljišče s parc. št. 471/3, k. o. Karlovško 
predmestje. Vlagatelja pripombe predlagata izvzem zemljišča iz 
območja zazidljivih površin. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 



usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe A. Korenjak 

Zaporedna številka 
pripombe 

784-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na nadzidavo objekta št. 356 na zemljišču s 
parc. št. 3027, k. o. Tabor. Vlagatelj predlaga, da se dopusti 
nadzidava objekta za eno nadstropje. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe B. Košak 

Zaporedna številka 
pripombe 

27-001 

Povzetek pripombe Zagotovi naj se izgradnja ceste in komunalne infrastrukture po 
novi cesti od Ceste Andreja Bitenca do novo zgrajenih objektov (v 
sklopu ureditve Ceste Andreja Bitenca) ter uredi naj se 
kategorizacija nove ceste. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V OPN MOL ID se vrišejo javno vodovodno, kanalizacijsko in 
plinovodno omrežje. Zahteve po izgradnji komunalne 
infrastrukture in kategorizaciji ceste niso predmet OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe M. Kosec 

Zaporedna številka 
pripombe 

904-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 639, k. o. Črnuče, iz kmetijskih zemljišč (K2) v stavbno 
zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe M. Kovač 

Zaporedna številka 
pripombe 

735-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izris regulacijske linije priključka ceste v 
Nadgorici na Zasavsko cesto. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 



Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe R. in M. Kovač 

Zaporedna številka 
pripombe 

1114-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na predvideno cestno povezavo Zasavske in 
Nadgoriške ceste. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 



Vlagatelj pripombe Krajani Podboršta, Ježe, Črnuč, Nadgorice, Šentjakoba in 
Podgorice 

Zaporedna številka 
pripombe 

971-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na nesprejemljivost industrijske cone 
Nadgorica zaradi poslabšanja zdravja in življenjskih razmer, 
predvsem pa zaradi povečanja prometnih obremenitev Štajerske 
in Zasavske ceste ter povečanja hrupa in onesnaženja zraka. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Glede na analizo prostora MOL in potenciale za razvoj 
gospodarskih dejavnosti na novih površinah je lokacija v Nadgorici 
najprimernejša. To je ugotovljeno v strokovni podlagi »Raziskava 
lokacij in opredelitev pogojev za avtosejem in center varne in 
športne vožnje ter za proizvodne dejavnosti« (UL BF, 2013), kjer 
je bila izdelana preveritev prostorskih možnosti za umestitev 
centra varne in športne vožnje, večnamenske parkirne površine 
ter proizvodnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana. 
Preveritev je bila izdelana po metodologiji analize privlačnosti, 
ranljivosti in ustreznosti, s čimer je zagotovljeno soočenje 
razvojnih potreb in okoljevarstvenih zahtev ter predlagan izbor 
možnih lokacij. Ker je analiza pripravljena za celotno območje 
občine, pokaže morebitne alternativne rešitve za vsako od 
predvidenih dejavnosti in omogoča primerjavo ustreznosti 
posameznih lokacij. Glede na varstveni scenarij je bila kot 
najustreznejša potencialna lokacija za umestitev centra varne 
vožnje identificirana lokacija pri Nadgorici. 
 
Pravilnik o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov 
v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij 
(Uradni list RS, št. 110/08) je bil upoštevan z določitvijo treh 
variant možnosti umestitve gospodarske cone Nadgorica: a) 
varianta 1 - zahodna varianta (umestitev gospodarske cone 
neposredno prometno infrastrukturo - železniško progo Ljubljana-
Kamnik in ob obstoječo poselitev ob Štajerski cesti), b) varianta 2 - 
severovzhodna varianta (umestitev gospodarske cone ob mejo z 
Občino Trzin, ob tem je za priključitev gospodarske cone na 
obstoječo prometno infrastrukturo s povezovalno cesto načrtovan 
tudi dostop do Štajerske ceste) in varianta 3 - vzhodna varianta 
(umestitev gospodarske cone na način, da je zagotovljen največji 
možni odmik od Štajerske ceste in obstoječe poselitve ob njej, ob 
tem je za priključitev gospodarske cone na obstoječo prometno 
infrastrukturo s povezovalno cesto načrtovan tudi dostop do 
Štajerske ceste). 
 
V okoljskem poročilu je bilo navedeno, kakšne so potrebne 
spremembe dopolnjenega osnutka OPN MOL, da bo ta sprejemljiv 
z vidika vplivov na okolje, naravo, kulturno dediščino in zdravje 
ljudi. Podane so bile usmeritve in kriteriji, ki jih mora pripravljavec 
plana v fazi usklajevanj upoštevati in skladno s tem oblikovati 
predlog sprememb in dopolnitev OPN MOL. Tak pristop je skladen 
s slovensko zakonodajo in Direktivo o Celovitih presojah vplivov 
na okolje. Predlog sprememb in dopolnitev OPN MOL ID je 
usklajen z zahtevami okoljskega poročila. 
 



Omilitveni ukrepi so bili določeni s podrobnimi usmeritvami za 
izvedbo OPPN. Poseg na najboljša kmetijska zemljišča za to 
gospodarsko cono je bil (v fazi predloga) nadomeščen z 
izvzemom primerljive površine nepozidanih stavbnih zemljišč s 
spremembo namenske rabe prostora nazaj v kmetijska zemljišča. 
Na podlagi dodatnih usklajevanj z nosilci urejanja prostora je bila 
kot najustreznejša varianta, ki je bila vključena v predlog 
sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, izbrana varianta 2 - 
severovzhodna varianta. Lokacija je zmanjšana glede na zahteve 
pripomb iz javne razgrnitve in zahtev nosilca urejanja prostora za 
kmetijstvo. S tem se poseg usmerja predvsem na gozdna in 
zemljišča v zaraščanju.  
 
Upoštevane so bile usmeritve in omilitveni ukrepi Okoljskega 
poročila k spremembam in dopolnitvam OPN MOL ID (ohranjanje 
najkvalitetnejših habitatov in jelševij ob vodotokih in kanalih; 
zagotovitev ustrezne poplavne varnosti pred izvedbo načrtovanih 
posegov; zagotovitev, da hrup ne bo presegal mejnih vrednosti in 
dodatno obremenjeval poselitvenih območij v okolici; izvedba 
arheoloških raziskav pred načrtovanim posegom). 
 
V OPN MOL ID je načrtovana dopolnitev prometnega sistema na 
širšem vplivnem območju. Predvidena je povezovalna cesta 
Zasavska - Brnčičeva (t. i. Severna tangenta), ki je načrtovana kot 
štiripasovnica z zelenicami, kolesarskimi stezami in hodniki, v 
naselju Šentjakob pa je načrtovana ureditev izven nivojskega 
prečkanja severne tangente za pešce in kolesarje. Poleg tega je v 
načrtu tudi državna povezovalna cesta Želodnik – Mengeš – 
Vodice, ki bo prevzela del prometa proti Štajerski in Gorenjski 
(Uredba o državnem lokacijskem načrtu za glavno cesto Želodnik–
Mengeš–Vodice na odseku Žeje–Vodice, Uradni list RS, št. 
53/07). 

 

Vlagatelj pripombe Krajani Podboršta, Ježe, Črnuč, Nadgorice, Šentjakoba in 
Podgorice 

Zaporedna številka 
pripombe 

972-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na nesprejemljivost industrijske cone 
Nadgorica zaradi poslabšanja zdravja in življenjskih razmer, 
predvsem pa zaradi povečanja prometnih obremenitev Štajerske 
in Zasavske ceste ter povečanja hrupa in onesnaženja zraka. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Glede na analizo prostora MOL in potenciale za razvoj 
gospodarskih dejavnosti na novih površinah je lokacija v Nadgorici 
najprimernejša. To je ugotovljeno v strokovni podlagi »Raziskava 
lokacij in opredelitev pogojev za avtosejem in center varne in 
športne vožnje ter za proizvodne dejavnosti« (UL BF, 2013), kjer 
je bila izdelana preveritev prostorskih možnosti za umestitev 
centra varne in športne vožnje, večnamenske parkirne površine 
ter proizvodnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana. 
Preveritev je bila izdelana po metodologiji analize privlačnosti, 
ranljivosti in ustreznosti, s čimer je zagotovljeno soočenje 
razvojnih potreb in okoljevarstvenih zahtev ter predlagan izbor 
možnih lokacij. Ker je analiza pripravljena za celotno območje 



občine, pokaže morebitne alternativne rešitve za vsako od 
predvidenih dejavnosti in omogoča primerjavo ustreznosti 
posameznih lokacij. Glede na varstveni scenarij je bila kot 
najustreznejša potencialna lokacija za umestitev centra varne 
vožnje identificirana lokacija pri Nadgorici. 
 
Pravilnik o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov 
v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij 
(Uradni list RS, št. 110/08) je bil upoštevan z določitvijo treh 
variant možnosti umestitve gospodarske cone Nadgorica: a) 
varianta 1 - zahodna varianta (umestitev gospodarske cone 
neposredno prometno infrastrukturo - železniško progo Ljubljana-
Kamnik in ob obstoječo poselitev ob Štajerski cesti), b) varianta 2 - 
severovzhodna varianta (umestitev gospodarske cone ob mejo z 
Občino Trzin, ob tem je za priključitev gospodarske cone na 
obstoječo prometno infrastrukturo s povezovalno cesto načrtovan 
tudi dostop do Štajerske ceste) in varianta 3 - vzhodna varianta 
(umestitev gospodarske cone na način, da je zagotovljen največji 
možni odmik od Štajerske ceste in obstoječe poselitve ob njej, ob 
tem je za priključitev gospodarske cone na obstoječo prometno 
infrastrukturo s povezovalno cesto načrtovan tudi dostop do 
Štajerske ceste). 
 
V okoljskem poročilu je bilo navedeno, kakšne so potrebne 
spremembe dopolnjenega osnutka OPN MOL, da bo ta sprejemljiv 
z vidika vplivov na okolje, naravo, kulturno dediščino in zdravje 
ljudi. Podane so bile usmeritve in kriteriji, ki jih mora pripravljavec 
plana v fazi usklajevanj upoštevati in skladno s tem oblikovati 
predlog sprememb in dopolnitev OPN MOL. Tak pristop je skladen 
s slovensko zakonodajo in Direktivo o Celovitih presojah vplivov 
na okolje. Predlog sprememb in dopolnitev OPN MOL ID je 
usklajen z zahtevami okoljskega poročila. 
 
Omilitveni ukrepi so bili določeni s podrobnimi usmeritvami za 
izvedbo OPPN. Poseg na najboljša kmetijska zemljišča za to 
gospodarsko cono je bil (v fazi predloga) nadomeščen z 
izvzemom primerljive površine nepozidanih stavbnih zemljišč s 
spremembo namenske rabe prostora nazaj v kmetijska zemljišča. 
Na podlagi dodatnih usklajevanj z nosilci urejanja prostora je bila 
kot najustreznejša varianta, ki je bila vključena v predlog 
sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, izbrana varianta 2 - 
severovzhodna varianta. Lokacija je zmanjšana glede na zahteve 
pripomb iz javne razgrnitve in zahtev nosilca urejanja prostora za 
kmetijstvo. S tem se poseg usmerja predvsem na gozdna in 
zemljišča v zaraščanju.  
 
Upoštevane so bile usmeritve in omilitveni ukrepi Okoljskega 
poročila k spremembam in dopolnitvam OPN MOL ID (ohranjanje 
najkvalitetnejših habitatov in jelševij ob vodotokih in kanalih; 
zagotovitev ustrezne poplavne varnosti pred izvedbo načrtovanih 
posegov; zagotovitev, da hrup ne bo presegal mejnih vrednosti in 
dodatno obremenjeval poselitvenih območij v okolici; izvedba 
arheoloških raziskav pred načrtovanim posegom). 
 



V OPN MOL ID je načrtovana dopolnitev prometnega sistema na 
širšem vplivnem območju. Predvidena je povezovalna cesta 
Zasavska - Brnčičeva (t. i. Severna tangenta), ki je načrtovana kot 
štiripasovnica z zelenicami, kolesarskimi stezami in hodniki, v 
naselju Šentjakob pa je načrtovana ureditev izven nivojskega 
prečkanja severne tangente za pešce in kolesarje. Poleg tega je v 
načrtu tudi državna povezovalna cesta Želodnik – Mengeš – 
Vodice, ki bo prevzela del prometa proti Štajerski in Gorenjski 
(Uredba o državnem lokacijskem načrtu za glavno cesto Želodnik–
Mengeš–Vodice na odseku Žeje–Vodice, Uradni list RS, št. 
53/07). 

 

Vlagatelj pripombe R. Kraljic 

Zaporedna številka 
pripombe 

232-001 

Povzetek pripombe Lastnik zemljišča 528/3 nasprotuje postavitvi črpališča ob Ižanski 
cesti. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Črpališče je locirano 30 m severno od stanovanjskega objekta in 
bo izvedeno tako, da bodo preprečeni morebitni vplivi na okolico. 

 

Vlagatelj pripombe R. Kraljic 

Zaporedna številka 
pripombe 

232-002 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na potek trase povezovalne ceste do 
nakupovalnega središča Rudnik, ki je načrtovana preko objekta 
Ižanska cesta 203. Vlagatelj pripombe predlaga prestavitev 
koridorja ceste. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Potek trase povezovalne oziroma zbirne ceste AC-priključek 
Center–Ižanska–AC-priključek Rudnik–NC Rudnik je bil v prejšnjih 
postopkih že obravnavan, preverjenih je bilo več variant vodenja 
prometnih tokov in poteka cest za celotno območje občine. V OPN 
MOL ID je vključena cestna mreža, katere del je tudi zbirna cesta 
med južno in jugovzhodno mestno vpadnico, ki zagotavlja 
ustrezno distribucijo prometnih tokov ob čim manjših prometnih 
zamudah in s čim manjšim prometnim onesnaževanjem okolja. S 
predvideno cestno povezavo bosta zagotovljena dober dostop do 
poselitvenega območja Ilovice in notranja mestna povezava med 
vpadnicama. V OPN MOL ID je upoštevan generalni potek ceste 
in spremljajočih ureditev, detajlne rešitve bodo določene s 
podrobnim prostorskim načrtom v postopku priprave OPPN. 
Utemeljeno pobudo za spremembo prostorskega akta boste hkrati 
s svojim predlogom za zagotavljanje dostopa do še ne pozidanih 
parcel lahko vložili, ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno 
pristopila k zbiranju pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID in bo zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z 
obvestilom preko tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe A. Kranjc 



Zaporedna številka 
pripombe 

33-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo določil zemljišč s parc. št. 
443/2, 443/3 in 443/4, vse k. o. Stožice, tako, da se namenska 
raba spremeni iz površin za oddih, rekreacijo in šport v 
stanovanjske površine. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
 
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji (predlagani 
poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom). Območje je 
namenjeno centralnemu parku novega razvojnega območja Vrtno 
mesto Stožice. Urejanje z OPPN ostaja, ker gre za velik 
nepozidan kompleks, ki potrebuje celovito zasnovo. 

 

Vlagatelj pripombe Kranjska stavbna družba d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

1092-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na prestavitev meje med EUP KL-102 in 
EUP KL-103 (meja med Bohoričevo cesto in garažno hišo 
Meksiko). V pripombi je navedeno, da je južni vozni pas na 
Bohoričevi cesti na odseku vzdolž garažne hiše Meksiko, ki je 
namenjen le dostopu do garažnega objekta za vozila iz smeri 
Njegoševe, nepotreben. Parkirna mesta so slabo zasedena, kar 
lastniku objekta narekuje preureditev dela garažnega objekta v 
drugo učinkovitejšo namembnost, kar zahteva tudi dograditev na 
prostor obstoječega južnega voznega pasu. V pripombi je še 
navedeno, da zavrnitev pripombe pomeni, da objekt garažne hiše 
v prihodnje nima več možnosti za razvoj. Vlagatelj predlaga, da se 
Bohoričeva ulica uredi v ožjem profilu. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Bohoričeva cesta je z vidika zgradbe mestne prometne mreže in z 
vidika obratovanja prostora pomembna prometna vez. Je glavna 
nosilka prometa med Zaloško cesto in Njegoševo ulico preko 
območja Kliničnega centra, po njegovem severnem robu in do 
urgentnega bloka UKC. Bohoričeva skupaj z Zaloško in Njegoševo 
tvori edino krožno prometno vez okoli bolnišničnega območja. Za 
zagotavljanje ohranitve krožne prometne vezi ter za ureditev 
ustreznih prometnotehničnih in varnostnih elementov za vse vrste 
prometnih udeležencev so širina in potek prometnega koridorja ter 
način izrisa z namensko rabo v grafičnem delu veljavnega OPN 
MOL ID ustrezni. Prav tako ožitev profila ceste ni predvidena v 
izdelanem projektu PZI za ureditev križišča Njegoševe ceste in 
Bohoričeve ulice (KProjektL, št. proj. U12/96, september 2015). 

 

Vlagatelj pripombe T. Kraškovic 

Zaporedna številka 
pripombe 

957-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na ukinitev regulacijske linije na zemljišču s 
parc. št. 598/2, k. o. Bežigrad, zaradi odkupa zemljišča in 
uskladitev s parcelno mejo. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Gre za uskladitev izrisa regulacijske linije s katastrskim načrtom. 

 

Vlagatelj pripombe L. Krašovec Peklar 

Zaporedna številka 
pripombe 

455-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na zemljišči s parc. št. 118/239 in 118/240, 
obe k. o. Golovec. Vlagateljica pripombe predlaga spremembo 
namenskih rab iz K2 – druga kmetijska zemljišča in Go – območja 
gozdov v SSce - pretežno eno- in dvostanovanjske površine. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je bila v postopku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID 
obravnavana že kot pobuda, vendar ni bila sprejemljiva. 
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnim 
konceptom in varstvenimi režimi: nahaja se na območju srednje 
do velike ogroženosti s plazovi, na območju naravne vrednote 
7803 – Golovec - bukve in delno na območju drugih kmetijskih 
zemljišč (K2). Strateški del OPN MOL določa, da je treba poselitev 
z vidika okoljskih potencialov in omejitev načrtovati na način 
ohranjanja obsega in celovitosti večjih naravnih površin (mestnih 
in primestnih gozdov, sklenjenih kmetijskih površin, Save z obrežji, 
Golovca ...), izogibanja umeščanja objektov in infrastrukture 
znotraj teh območij ali »najedanja« robov. Še nepozidano območje 
Golovca se v največji možni meri ščiti pred nadaljnjo pozidavo. 

 

Vlagatelj pripombe L. Krašovec Peklar 

Zaporedna številka 
pripombe 

467-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 557, k. o. Glince, iz namenske rabe Go v pretežno 
večstanovanjske površine (SScv). Vlagateljica pripombe navaja, 
da je predlagano območje nujno potrebno za celotno zaokrožitev 
OPPN. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Obravnavano območje ne predstavlja zaokrožitve zazidave 
obstoječih naselij in zapolnjevanje vrzeli. Predlagani poseg je v 
neskladju z varstvenimi režimi, saj bi pomenil poseganje v gozd s 
posebnim namenom ter v gozd, ki ima na 1. stopnji poudarjeno 
ekološko funkcijo, v katere se omejuje širitev poselitve. 

 

Vlagatelj pripombe L. Krašovec Peklar 

Zaporedna številka 
pripombe 

475-001 

Povzetek pripombe Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 1642, k. o. Dravlje, iz najboljših kmetijskih zemljišč (K1) v 
površine centralnih dejavnosti (C). 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Predlagani poseg spremembe namenske rabe navedenega 
zemljišča iz kmetijskih površin v stanovanjske površine se ne 
upošteva, saj ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij ter varstvenimi režimi: 
poseg se nahaja na območju varstva najboljših kmetijskih 
zemljišč, na poplavno ogroženem območju (območje srednje 
nevarnosti). Območje je obremenjeno s hrupom. Preko območja 
poteka prenosni plinovod. 

 

Vlagatelj pripombe M. L. Kremžar 

Zaporedna številka 
pripombe 

681-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izris Tacenske ceste. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Tacenska cesta je državna regionalna cesta, kategorija ceste je 
R3. OPN MOL ID določa rekonstrukcijo ceste. Zaradi 
zagotavljanja prometne varnosti je treba dotrajano asfaltirano 
vozišče posodobiti, ob vozišču obstoječe ceste je treba urediti 
hodnike za pešce in kolesarske steze, križišča in priključke pa je 
treba preoblikovati tako, da se zagotovi primerna prometna 
varnost (npr. preglednost, neovirana prevoznost ...) vsem 
prometnim udeležencem. Za izvedbo opisanih posegov je 
območje namenske rabe površine za cesto, to je EUP ŠG-410, 
zrisano v ustrezni širini, zato sprememba namenske rabe, ki bi 
pomenila zožitev prometnega koridorja, ni sprejemljiva. Prav tako 
iz navedenih razlogov ni sprejemljiva predlagana menjava 
zemljišča. Natančen potek trase bo določen šele ob izvedbi 
rekonstrukcije ceste in bo podlaga za dogovor glede odkupa 
zemljišč ali morebitnih zamenjav. 

 

Vlagatelj pripombe T. Kristan 

Zaporedna številka 
pripombe 

285-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 81. člen. Vlagatelj pripombe opozarja na 
nejasno določitev pogojev za gradnjo na območju ogroženosti 
zaradi vplivov industrijskih nesreč ter na neskladje grafične 
priloge. 
Pripombo podajajo z namenom, da se natančneje definirajo pogoji 
za gradnjo na teh območjih ter omogočijo realizacije potrebnih 
širitev površin za potrebe tehnoloških procesov, ki se odvijajo v 
obstoječih in predvidenih objektih. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

81. člen se je spremenil na podlagi Uredbe o merilih za določitev 
najmanjše razdalje med obratom in območji, kjer se zadržuje večje 
število ljudi, ter infrastrukturo (v nadaljevanju Uredba; Uradni list 
RS, št. 34/08) in strokovnih podlag (Strokovne podlage o varstvu 
pred vplivi industrijskih nesreč za OPPN 386 poslovna cona 
Litostroj (P-ZIN-9/14; Institut Jožef Stefan, Ljubljana, oktober 
2014), ki so bile izdelane za potrebe drugega prostorskega akta in 



se zato ne navajajo v sklopu strokovnih podlag za OPN MOL ID. 
Območja ogroženosti zaradi vplivov nesreč v industriji se 
prikazujejo samo v Prikazu stanja prostora na spletni strani MOL, 
ki se sproti posodablja, zato jih v karti 7 (Območja za potrebe 
obrambe ter območja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami) ne prikazujemo. Ministrstvo za okolje in prostor 
pripravlja nove strokovne podlage in spremembo Uredbe. Ko bodo 
nove strokovne podlage pripravljene in sprememba Uredbe 
sprejeta, bodo te vsebine predvidoma vključene v postopek 
naslednjih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe T. Krištof 

Zaporedna številka 
pripombe 

843-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša 32. člen, 12. odstavek. Vlagatelj pripombe 
predlaga, da se določilo dopolni tako, da se odpustek za zelene 
površine upošteva tudi v primeru prizidave ali nadzidave novih 
stanovanj kot dela celovite prenove stavbe. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Odlok in gradbena zakonodaja pojma celovita prenova stavbe ne 
poznata. Celovita prenova se izvaja kot rekonstrukcija ali 
nadomestna gradnja, ki sta v primerih, da je stopnja izkoriščenosti 
parcele, namenjene gradnji, presežena, dopustna gradbena 
posega, kar ureja 3. odstavek 19. člena, v navezavi z njim pa tudi 
13. odstavek 32. člena. 

 

Vlagatelj pripombe T. Krištof 

Zaporedna številka 
pripombe 

846-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 38. člen. Vlagatelj pripombe predlaga, da 
se pri povečanju površine ali števila stanovanj večstanovanjskega 
objekta parkirni normativi iz preglednice 11 v prvem odstavku 38. 
člena ne uporabljajo za obstoječa stanovanja pod pogojem, da se 
ohrani obstoječe število PM in da je povečanje del celovite 
prenove objekta, ki vključuje vsaj protipotresno in energetsko 
sanacijo. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 



V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
 
Predlagana pripomba med drugim predlaga uvedbo pojma 
celovita prenova stavbe, ki ni bila uvedena v dopolnjenem 
osnutku. Problematika zahteva obsežnejšo obdelavo, ki bo del 
naslednjih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. V zvezi s 
trditvijo v pripombi dodajamo pojasnilo, da osmi odstavek 38. 
člena določa: (8) Pri rekonstrukciji obstoječega objekta in izrabi 
podstrešij v obstoječih večstanovanjskih stavbah se parkirni 
normativi iz preglednice 11 prvega odstavka tega člena ne 
uporabljajo pod pogojem, da se ohrani obstoječe število PM. 

 

Vlagatelj pripombe T. Krištof 

Zaporedna številka 
pripombe 

848-001 

Povzetek pripombe Vlagatelj pripombe predlaga, da se nabor izrazov v 3. členu 
dopolni z izrazom »celovita prenova stavbe«. Dopolnitev 
utemeljuje s razlago, da je treba proces energetskih sanacij stavb 
nujno razširiti tudi na statične, funkcionalne, tehnične, prostorske, 
higienske in ostale sanacije, ki morajo lastnosti starih objektov 
približati ravni, ki jo danes pričakujemo od novih. Cilj prenov 
obstoječih stavb mora biti dvig celotne bivanjske in gradbene 
kvalitete in ne le izboljšanje njihove energetske bilance, sicer 
bomo iste objekte čez deset let obnavljali še enkrat. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
Celovita prenova je širok pojem, ki ga je treba reševati večplastno, 
za zagotavljanje kakovosti posegov in varovanje kakovostnega 
okolja pa ni dovolj samo umestitev definicije v nabor izrazov. 
Oblikovati je treba celovit nabor usmeritev in pogojev za prenovo, 



najmanj na področjih oblikovanja, tipologije, velikosti in 
zmogljivosti objektov, ki morajo biti prilagojeni značaju posamezne 
obnove in soseske in biti izraženi z določili OPN MOL ID. 
 
Opredeliti jih bo mogoče na podlagi novih strokovnih podlag in 
natančnejših analitičnih gradiv, ko bodo le-ti izdelani in bodo 
prispevali nekatere opredelitve pojmov, na novo opredelili 
dopustne posege in ustrezneje opredelili območja celovite 
prenove. 

 

Vlagatelj pripombe T. Krištof 

Zaporedna številka 
pripombe 

852-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopustnost nadzidave v EUP PR-34. 
Vlagatelj predlaga, da se dopustita tudi tlorisno povečanje do 3 m 
na vsako stran in nadzidava obstoječih objektov tipa V zaradi 
protipotresne, protipožarne in energetske sanacije. S prodajo 
nadzidanega dela bi se financiral del stroškov sanacije objektov. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V skladu s strategijo trajnostnega razvoja MOL se zgoščuje 
pozidava na zazidljivih in že infrastrukturno opremljenih območjih, 
mestno tkivo se dograjuje in razvija z upoštevanjem zmogljivosti 
infrastrukture ter varovanjem naravnega zaledja mesta in 
primarnih virov. S tem se omogočata notranji razvoj mesta in 
sanacija degradiranih območij.  
Pripomba se upošteva tako, da OPN MOL ID za EUP PR-34 
predpisuje, da je pri nadomestni gradnji, dozidavi ali nadzidavi 
obstoječega objekta njegov FZ dopustno povečati do 30 % ne 
glede na predpisani FZP oziroma FBP in da sta na podlagi 
projekta za celotno EUP dopustni nadzidava in dozidava objektov 
z namenom konstrukcijske, energetske in arhitekturne sanacije. 
Predvidena pozidava mora biti načrtovana tako, da so izpolnjeni 
zahtevani faktorji in pogoji (FZP, zadostno število parkirnih mest, 
zadostni odmiki, ustreznost prometnega napajanja). Glede na 
ocenjeno povečanje števila stanovanj v območju tudi ni pričakovati 
potrebe po povečanju zmogljivosti vrtca ali osnovne šole. 

 

Vlagatelj pripombe T. Krištof 

Zaporedna številka 
pripombe 

870-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 37. člen, 1. odstavek, 1. alineja. Vlagatelj 
pripombe predlaga, da se parkirna cona 1 razširi na območje Prul 
do Janežičeve ceste. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Na območju Prul prevladuje manj intenzivna in pretežno 
stanovanjska zazidava, obdana z zelenimi funkcionalnimi 
površinami. Čeprav se nahaja v neposredni bližini mesta, so 
potrebe po parkirnih mestih primerljive kot v ostalih dobro 
dostopnih soseskah. Hkrati se parkirni normativ za stanovanja 
zmanjšuje in odlok določa, da se pri rekonstrukciji obstoječih 
objektov in izrabi podstrešij v obstoječih večstanovanjskih stavbah 



parkirni normativi ne uporabljajo pod pogojem, da se ohrani 
obstoječe število PM. 

 

Vlagatelj pripombe T. Krištof 

Zaporedna številka 
pripombe 

871-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 37. člen, 1. odstavek, 1. alineja. Vlagatelj 
pripombe predlaga, da se parkirna cona 1 razširi na območje Prul 
do Janežičeve ceste. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na vsebine OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Na območju Prul prevladuje manj intenzivna in pretežno 
stanovanjska zazidava, obdana z zelenimi funkcionalnimi 
površinami. Čeprav se nahaja v neposredni bližini mesta, so 
potrebe po parkirnih mestih primerljive kot v ostalih dobro 
dostopnih soseskah. Hkrati se parkirni normativ za stanovanja 
zmanjšuje in odlok določa, da se pri rekonstrukciji obstoječih 
objektov in izrabi podstrešij v obstoječih večstanovanjskih stavbah 
parkirni normativi ne uporabljajo pod pogojem, da se ohrani 
obstoječe število PM. 

 

Vlagatelj pripombe T. Krištof 

Zaporedna številka 
pripombe 

875-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 11. člen, 2. odstavek, preglednica 4, 10. 
točka, in sicer se med dopustne objekte v namenski rabi CDo 
dopusti gradnja 12420 Garažne stavbe. Predlog se nanaša na 
konkretno lokacijo (dopustitev izgradnje podzemne garažne hiše 
pod zunanjim športnim igriščem osnovne šole Prule). Podzemna 
garažna hiša bi bila samo delno javna, večji del bi bila namenjena 
odkupu okoliških stanovalcev, s čimer bi lahko sprostili veliko 
parkirnih površin in pritličnih garaž med stanovanjskimi bloki, 
pridobljene površine pa zazelenili. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 



so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta.  
 
Območja CDo so prvenstveno namenjena centralnim dejavnostim 
za vzgojo in primarno izobraževanje. Gradnja garažnih stavb ni v 
skladu z značajem javne rabe, ki ga to območje ima in ki mu je 
prvenstveno namenjeno. Zato pripomba za spremembo splošnih 
določil ni sprejemljiva. 

 

Vlagatelj pripombe T. Krištof 

Zaporedna številka 
pripombe 

875-002 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopustnost gradnje podzemne garaže v 
EUP PR-18. Vlagatelj predlaga, da se dopusti gradnja podzemne 
garaže pod športnim igriščem osnovne šole Prule. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe T. Krištof 

Zaporedna številka 
pripombe 

883-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na predlog uvedbe kombiniranih igrišč za 
različne starostne skupine, na primer s postavitvijo vadbeno-



igralnih hišk za odrasle, in na predlog, da se otroška igrišča s 
takšnimi vadbenimi napravami preimenujejo v »večgeneracijska 
igrišča«, da se definicija tega pojma zapiše tudi v 3. člen odloka in 
da se vsaj nekaj otroških igrišč po Ljubljani s postavitvijo vadbenih 
naprav spremeni v večgeneracijsko igrišče. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Vsebina pripombe je že vključena v 3. člen odloka, ki določa, da je 
otroško igrišče lahko namenjeno eni ali različnim starostnim 
skupinam, lahko je samostojna ureditev ali ureditev, načrtovana v 
sklopu parka ali drugega območja. OPN MOL ID opredeljuje tudi 
otoke športa za vse – ti pa združujejo vse generacije. 

 

Vlagatelj pripombe A. Krivec 

Zaporedna številka 
pripombe 

199-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izvzem zemljišča s parc. št. 7, k. o. 
Glince, iz območja urejanja OPPN 381 Glinca. Vlagatelj pripombe 
navaja, da ima morebitna gradnja enodružinske stanovanjske hiše 
na zemljišču s parc. št. 7, k. o. Glince, tudi brez izdelave OPPN že 
možnost neposredne priključitve na vso potrebno javno 
infrastrukturo in se zato izvzame iz območja urejanja OPPN. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
 
Območje se celostno ureja z OPPN zaradi velikosti posega, 
prometnega in komunalnega urejanja ter možnosti sočasne 
gradnje večjega števila stavb s poenoteno in organizirano gradnjo. 



Urejanje na podlagi OPPN omogoča organizirano in optimalno 
urejanje večjega območja, predvsem pri zagotavljanju skupne 
komunalne in prometne opremljenosti zemljišč. Obravnavano 
zemljišče se nahaja ob Zakrajškovi ulici, ki predstavlja eno od 
dostopnih cest. Zato so zemljišča ob njej še posebej pomembna 
za urejanje dostopa do predvidenih stavbnih zemljišč in morajo 
ostati del OPPN. 

 

Vlagatelj pripombe B. Križnar 

Zaporedna številka 
pripombe 

320-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP ŠI-428 z namensko rabo ZPp. 
Vlagatelji pripombe želijo, da se na karto »Omrežje družbene 
infrastrukture« (karta 6) doda manjkajoča oznaka otroškega 
igrišča. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je delno že upoštevana, saj ima zemljišče opredeljeno 
ustrezno namensko rabo parki (ZPp), kjer je v skladu s splošnimi 
določili odloka dopustno urejanje otroških igrišč. Zemljišče ne 
predstavlja javne površine in kot tako ne sodi v mrežo otroških 
igrišč, ki zagotavlja enakomerno dostopnost in pokritost v MOL, 
zato ni bilo posebej izrisano na karti »Omrežje družbene 
infrastrukture« (karta 6). 
Obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka OPN 
MOL ID ohranja oziroma nadomešča znotraj funkcionalnih enot, 
saj predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske gradnje. 

 

Vlagatelj pripombe B. Križnar 

Zaporedna številka 
pripombe 

323-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša EUP ŠI-428 z namensko rabo ZPp. Vlagatelji 
pripombe želijo, da se na območju opredeli javna površina. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Zemljišče ima določeno namensko rabo ZPp in predstavlja odprte 
bivalne površine stanovanjske gradnje. Opredelitev javne površine 
v območju soseske v spremembah in dopolnitvah OPN MOL ID ni 
predlagana skladno z upoštevanjem rezultatov evidence 
nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana (ENP; projekt 
je v pripravi) in podatkov o lastništvu zemljišč. 

 

Vlagatelj pripombe I. Križnar 

Zaporedna številka 
pripombe 

808-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na premik regulacijske linije tako, da ne bo 
posegala na zemljišče s parc. št. 83/3, k. o. Stanežiče, v EUP ŠE-
483. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 



dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe F. in M. Krnec 

Zaporedna številka 
pripombe 

958-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 3412, k. o. Volavlje, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Posamezni posegi na kmetijska zemljišča so bili obravnavani v 
elaboratu posegov na kmetijska zemljišča in v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje. Novih pobud za spremembo namenske 
rabe kmetijskih zemljišč v tej fazi postopka ni mogoče več 
obravnavati. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 



pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
V EUP z namensko rabo kmetijska zemljišča in območja gozdov 
so evidentirani posamični obstoječi objekti razpršene gradnje. V 
zvezi z obstoječimi objekti velja, da se zanje kot tudi za zemljišče, 
na katerem stojijo, ohranjajo vse pravice, ki izhajajo iz 
pravnomočnih upravnih dovoljenj. Na zakonito zgrajenih objektih 
razpršene gradnje oziroma gradbeni parceli objekta, ki je bila 
določena z gradbenim dovoljenjem za objekt, so v skladu z 
namembnostjo določeno v gradbenem dovoljenju, dopustni 
posegi, ki jih določa 59. člen odloka OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe M. in F. Krnec 

Zaporedna številka 
pripombe 

1011-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 3412, k. o. Volavlje, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče in legalizacijo. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo ter 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Posamezni posegi na kmetijska zemljišča so bili obravnavani v 
elaboratu posegov na kmetijska zemljišča in v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje. Novih pobud za spremembo namenske 
rabe kmetijskih zemljišč v tej fazi postopka ni več mogoče 
obravnavati. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
V EUP z namensko rabo kmetijska zemljišča in območja gozdov 
so evidentirani posamični obstoječi objekti razpršene gradnje. V 
zvezi z obstoječimi objekti velja, da se zanje kot tudi za zemljišče, 
na katerem stojijo, ohranjajo vse pravice, ki izhajajo iz 
pravnomočnih upravnih dovoljenj. Na zakonito zgrajenih objektih 



razpršene gradnje oziroma gradbeni parceli objekta, ki je bila 
določena z gradbenim dovoljenjem za objekt, so v skladu z 
namembnostjo določeno v gradbenem dovoljenju, dopustni 
posegi, ki jih določa 59. člen odloka OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe A. Kržan 

Zaporedna številka 
pripombe 

737-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na opredelitev lokacije zbiralnic odpadkov v 
Murglah. Vlagatelj navaja, da je lokacija zbiralnic odpadkov na 
Cesti pod topoli v Murglah neustrezna, ker je del posod na 
parkirnih mestih, del pa na hodniku za pešce. Predlaga se premik 
ob trgovino Mercator. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V karti 4.6 je prikazano stanje lokacij zbiralnic ločenih frakcij 
odpadkov iz podatkovne baze izvajalca gospodarske javne službe 
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. Postavitev zbiralnic in 
njihovo vzdrževanje sta v izključni pristojnosti izvajalca 
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov, v OPN MOL pa so podatki samo preneseni. Pobudo za 
morebitno prestavitev ali drugačno rešitev je treba nasloviti na JP 
Snaga kot izvajalca gospodarske javne službe zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov in organ mestne uprave MOL, pristojen za 
gospodarske javne službe. 

 

Vlagatelj pripombe I. Kržič 

Zaporedna številka 
pripombe 

354-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na širitev stavbnih zemljišč za stanovanjsko 
gradnjo na zemljišču s parc. št. 68/9, k. o. Podsmreka. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 



Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe M. Kukovič in J. Novak 

Zaporedna številka 
pripombe 

1000-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe iz kmetijskih 
in gozdnih v stavbna zemljišča za potrebe stanovanjske gradnje 
na zemljiščih s parc. št. 2158/1, 2159, 2160/1 in 2160/10, vse k. o. 
Vič. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji in ni v skladu 
z varstvenimi režimi. Poseg ne pomeni zaokroževanja naselja. 
Predlagani poseg je lociran na območju Nature 2000, ekološko 
pomembnem območju, v območju Krajinskega parka Ljubljansko 
barje, na območju varstva kulturne dediščine in poplavno 
ogroženem območju (območje preostale, majhne in srednje 
nevarnosti). 

 

Vlagatelj pripombe M. Kunič 

Zaporedna številka 
pripombe 

793-001 

Povzetek pripombe Pripomba je nasprotovanje spremembam stopenj varstva pred 
hrupom in določil 89. člena v zvezi z varovanjem pred hrupom z 
obrazložitvijo, da: 
1. sprememba omogoča bistveno povečanje hrupnosti na 
območjih, prav tako pa se območja, ki so bila sedaj razvrščena v 
II. stopnjo varstva pred hrupom (SVPH), premikajo v III. SVPH, pa 
za to ni nobenega razumnega razloga, 
2. je predlog spremembe podan v nasprotju s hierarhijo pravnih 
aktov, 
3. je predlog podan v nasprotju z Ustavo RS, saj posega v 
pridobljene pravice in neposredno posega v lastninsko pravico 
lastnikov nepremičnin na novem območju III. SVPH. 
Vlagatelj pripombe ocenjuje, da so predlagane spremembe 
dolgoročno slabe za razvoj MOL, so nezakonite in v nasprotju z 
Ustavo RS, zato predlaga, da se ohrani besedilo, kot je bilo pred 
predlagano spremembo. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. 
 
Sprememba karte hrupa v spremembah in dopolnitvah OPN MOL 
ID je bila potrebna zaradi sprememb področne zakonodaje, novo 
izdelane Strateške karte hrupa za IPPC zavezance v MOL-u, 



novelacije karte hrupa cestnega prometa za MOL, strateške karte 
hrupa za pomembne železniške proge v RS in ločeno za MOL. V 
okviru sprememb in dopolnitev OPN MOL ID se je tako pripravil 
nov predlog stopenj varstva pred hrupom, ki upošteva tudi 
dejansko stanje na osnovi kartiranja hrupa cest, železnic in IPPC 
zavezancev v letih 2012–2014. Na podlagi ugotovitev okoljskega 
poročila se je v okviru predloga s. d. OPN MOL ID karta hrupa 
spremenila tako, da je odpravila pomanjkljivosti, ugotovljene v 
javno razgrnjenem okoljskem poročilu. Osnovo za pripravo karte 
hrupa so predstavljali zakonski okvir ter kriteriji, ki so bili 
postavljeni v okviru strokovne podlage Spremembe in dopolnitve 
področij varstva pred hrupom v OPN MOL (A-PROJEKT, 2015), ki 
so bili dopolnjeni na podlagi priporočil iz okoljskega poročila ter 
upoštevanja pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka s. 
d. OPN MOL ID.  
 
Kjer stanje hrupne obremenjenosti to omogoča, je določena II. 
stopnja varstva pred hrupom (SVPH), drugod je v območjih 
poselitve določena potencialna II. SVPH, kjer se dolgoročno 
zagotavljajo taki ukrepi, da bo mogoča določitev II. SVPH. 
 
Število prebivalcev glede na hrupno obremenjenost se s 
spremembami stopenj varstva pred hrupom v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID ne povečuje glede na hrupno 
obremenjenost števila prebivalcev v veljavnem OPN MOL ID (Na 
območjih, kjer je v predlogu s. d. OPN MOL ID opredeljena II. 
stopnja varstva pred hrupom, živi 109.224 oziroma 36 % vseh 
prebivalcev MOL (stalnih in začasnih), kar je za 1.096 oziroma 1 
% manj kot v veljavnem OPN MOL ID. To predstavlja 0,4 % vseh 
prebivalcev občine. Na območjih, kjer je v predlogu s. d. OPN 
MOL ID opredeljena potencialna II. stopnja varstva pred hrupom, 
živi 8.980 oziroma 3 % vseh prebivalcev MOL (stalnih in 
začasnih). Pogoji za II. SVPH se s predlogom SD OPN MOL ID 
torej zagotavljajo za 39 % vseh prebivalcev MOL oziroma za 2 % 
več prebivalcem kot v veljavnem OPN MOL ID). 

 

Vlagatelj pripombe J. Kuzman 

Zaporedna številka 
pripombe 

524-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo določil vsebin OPN MOL ID 
tako, da bo v severnem delu EUP BE-563 spremenjena namenska 
raba v stanovanjske površine, kot je v veljavnem OPN MOL ID. 
Vlagatelj pripombe se ne strinja s predlagano višino objektov 
etažnosti do P+2+2T in predlaga dopustno višino objektov 
etažnosti do P+2. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Usmeritve za višino objektov ob Funtkovi P+2+2T izhajajo iz višin 
vencev obstoječih objektov in se ne spreminjajo zaradi enotne 
podobe uličnega niza. Območje ob Dunajski cesti je zasnovano 
kot pomembna mestna magistrala – linearni center, ob katerem so 
koncentrirane najpomembnejše mestne centralne dejavnosti. 
Širitev območja EUP na celotni kare pomeni zgoščevanje 
poselitve in prenovo območja, ki omogoča prednostno 
zagotavljanje površin za pozidavo znotraj že urbaniziranih površin. 



 

Vlagatelj pripombe S. Laban 

Zaporedna številka 
pripombe 

553-001 

Povzetek pripombe Pripomba izraža nasprotovanje spremembam 89. člena in izraža 
mnenje, da spremembe niso v skladu z veljavnimi predpisi 
(Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju). Pripomba 
izraža nasprotovanje spremembam prvega, četrtega, petega in 
desetega odstavka 89. člena. Pripomba izraža nasprotovanje 
spremembam stopenj varstva pred hrupom v OPN MOL ID. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti.  
 
Sprememba karte hrupa v spremembah in dopolnitvah OPN MOL 
ID je bila potrebna zaradi sprememb področne zakonodaje, novo 
izdelane Strateške karte hrupa za IPPC zavezance v MOL-u, 
novelacije karte hrupa cestnega prometa za MOL, strateške karte 
hrupa za pomembne železniške proge v RS in ločeno za MOL. V 
okviru sprememb in dopolnitev OPN MOL ID se je tako pripravil 
nov predlog stopenj varstva pred hrupom, ki upošteva tudi 
dejansko stanje na osnovi kartiranja hrupa cest, železnic in IPPC 
zavezancev v letih 2012–2014. Na podlagi ugotovitev okoljskega 
poročila se je v okviru predloga s. d. OPN MOL ID karta hrupa 
spremenila tako, da je odpravila pomanjkljivosti, ugotovljene v 
javno razgrnjenem okoljskem poročilu. Osnovo za pripravo karte 
hrupa so predstavljali zakonski okvir ter kriteriji, ki so bili 
postavljeni v okviru strokovne podlage Spremembe in dopolnitve 
področij varstva pred hrupom v OPN MOL ID (A-PROJEKT, 
2015), ki so bili dopolnjeni na podlagi priporočil iz okoljskega 
poročila ter upoštevanja pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega 
osnutka s. d. OPN MOL ID.  
 
Kjer stanje hrupne obremenjenosti to omogoča, je določena II. 
stopnja varstva pred hrupom (SVPH), drugod je v območjih 
poselitve določena potencialna II. SVPH, kjer se dolgoročno 
zagotavljajo taki ukrepi, da bo mogoča določitev II. SVPH. Število 
prebivalcev glede na hrupno obremenjenost se spremembami 
stopenj varstva pred hrupom v spremembah in dopolnitvah OPN 
MOL ID ne povečuje glede na hrupno obremenjenost števila 
prebivalcev v veljavnem OPN MOL ID. Na območjih, kjer je v 
predlogu s. d. OPN MOL ID opredeljena II. stopnja varstva pred 
hrupom, živi 109.224 oziroma 36 % vseh prebivalcev MOL (stalnih 
in začasnih), kar je za 1.096 oziroma 1 % manj kot v veljavnem 
OPN MOL ID. To predstavlja 0,4 % vseh prebivalcev občine. Na 
območjih, kjer je v predlogu s. d. OPN MOL ID opredeljena 
potencialna II. stopnja varstva pred hrupom, živi 8.980 oziroma 3 
% vseh prebivalcev MOL (stalnih in začasnih). Pogoji za II. SVPH 
se s predlogom s. d. OPN MOL ID torej zagotavljajo za 39 % vseh 
prebivalcev MOL oziroma za 2 % več prebivalcem kot v veljavnem 
OPN MOL ID. 
 



Veljavna Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju 
(Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) določa, da se 
na območjih centralnih dejavnosti, kamor sodijo tudi vrtci in 
osnovne šole pa tudi zelene površine, določi III. SVPH. Uredba 
določa tudi, da se na meji med II. in IV. območjem varstva pred 
hrupom določi območje, ki obkroža IV. območje varstva pred 
hrupom v širini z vodoravno projekcijo 1000 m in na katerem 
veljajo pogoji varstva pred hrupom za III. območje varstva pred 
hrupom. 
 
Strokovne podlage, ki so podlaga za spremembe in dopolnitve, so 
dostopne na sedežu pripravljavca OPN. 

 

Vlagatelj pripombe T. Labović 

Zaporedna številka 
pripombe 

631-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 802 in 804, obe k. o. Dobrunje, iz kmetijskih zemljišč v 
zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Posamezni posegi na kmetijska zemljišča so bili obravnavani v 
elaboratu posegov na kmetijska zemljišča in v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje. Novih pobud za spremembo namenske 
rabe kmetijskih zemljišč v tej fazi postopka ni več mogoče 
obravnavati. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe T. Labovič 



Zaporedna številka 
pripombe 

208-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na zemljišče s parc. št. 1401/4, k. o. Sostro. 
Del zemljišča je namenjen širitvi ceste, s čimer se pripomba ne 
strinja. Pripomba podaja predlog za izvedbo zaščitne in 
protihrupne ograje ter omejitev hitrosti prometa na cesti zaradi 
hrupa in prometa tovornjakov. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na spremembo 
namenske rabe na zemljišču s parc. št. 1401/4, k. o. Sostro: V fazi 
dopolnjenega osnutka OPN MOL ID je bil vzhodni del navedenega 
zemljišča spremenjen iz površin cest (PC) v splošne eno- in 
dvostanovanjske površine (SSse), severni del pa iz kmetijskih 
zemljišč (K1) v splošne eno- in dvostanovanjske površine (SSse). 
Območje zazidljivosti se je glede na veljavni OPN MOL ID na tem 
zemljišču torej povečalo.  
Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na predlog o izgradnji 
zaščitne in protihrupne ograje ter omejitev hitrosti prometa: Za 
dostop do kamnoloma v Sadinji vasi se načrtuje nova dostopna 
cesta. Predhodno izdelane strokovne podlage so preverile več 
potekov trase ceste do kamnoloma v Sadinji vasi (City Studio, 
2009; PNG, 2014; LUZ, d.d., 2015). V fazi dopolnjenega osnutka 
sprememb in dopolnitev OPN MOL ID so bile prikazane štiri 
variante poteka ceste do kamnoloma, ki so bile tudi javno 
razgrnjene. Okoljsko poročilo je kot edino sprejemljivo varianto z 
okoljskega vidika ocenilo varianto 4/a, pri čemer je predlagalo 
dodatne optimizacije poteka ceste. V predlog OPN MOL ID je tako 
vključena varianta 4/c (optimizacija variante 4/a), ki v severnem 
delu načrtuje rekonstrukcije obstoječe Ceste II. grupe odredov, v 
južnem pa novo cesto po zahodnem robu doline do kamnoloma v 
Sadinji vasi. Načrtovana cesta bo v tem delu tako razbremenila 
obstoječo cesto, tovorni promet do kamnoloma pa bo potekal po 
novo načrtovani cesti. 

 

Vlagatelj pripombe J. Lampelj 

Zaporedna številka 
pripombe 

1129-001 

Povzetek pripombe Pripomba izraža nasprotovanje rekonstrukciji ceste v Sadinjo vas 
(varianti 1 in 2). 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Za dostop do kamnoloma v Sadinji vasi se načrtuje nova dostopna 
cesta. Predhodno izdelane strokovne podlage so preverile več 
potekov trase ceste do kamnoloma v Sadinji vasi (City Studio, 
2009; PNG, 2014; LUZ, d.d., 2015). V fazi dopolnjenega osnutka 
sprememb in dopolnitev OPN MOL ID so bile prikazane štiri 
variante poteka ceste do kamnoloma, ki so bile tudi javno 
razgrnjene. Okoljsko poročilo je kot edino sprejemljivo varianto z 
okoljskega vidika ocenilo varianto 4/a, pri čemer je predlagalo 
dodatne optimizacije poteka ceste. V predlog OPN MOL ID je tako 
vključena varianta 4/c (optimizacija variante 4/a), ki v severnem 
delu načrtuje rekonstrukcije obstoječe Ceste II. grupe odredov, v 
južnem pa novo cesto po zahodnem robu doline do kamnoloma v 
Sadinji vasi. Načrtovana cesta bo v tem delu tako razbremenila 



obstoječo cesto, tovorni promet do kamnoloma pa bo potekal po 
novi cesti. Za obstoječi odsek ceste Sadinja vas ob 
stanovanjskem objektu iz pripombe je že v veljavnem OPN MOL 
ID določena rekonstrukcija oziroma obnova prometnice, v tem 
sklopu sprememb in dopolnitev OPN MOL ID je v grafičnem delu 
dopolnjen izris prometnega koridorja, in sicer tako, da je na celi 
potezi ceste ob obstoječem vozišču omogočena dograditev 
obojestranskega hodnika za pešce. Natančna določitev 
preureditev je predmet podrobnejše projektne dokumentacije 
(načrti za pridobitev gradbenega dovoljenja in/ali načrti za 
izvedbo). 

 

Vlagatelj pripombe J. Lampelj 

Zaporedna številka 
pripombe 

687-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na zemljišči s parc. št. 1419/3 in 1419/4, obe 
k. o. Sostro, in nasprotovanje razširitvi ceste na navedeni 
zemljišči. Del pripombe je tudi pritožba glede bivanja ob prehrupni 
cesti ter zaradi gostega in hitrega prometa tovornjakov in osebnih 
vozil. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Za dostop do kamnoloma v Sadinji vasi se načrtuje nova dostopna 
cesta. Predhodno izdelane strokovne podlage so preverile več 
potekov trase ceste do kamnoloma v Sadinji vasi (City Studio, 
2009; PNG, 2014; LUZ, d.d., 2015). V fazi dopolnjenega osnutka 
sprememb in dopolnitev OPN MOL ID so bile prikazane štiri 
variante poteka ceste do kamnoloma, ki so bile tudi javno 
razgrnjene. Okoljsko poročilo je kot edino sprejemljivo varianto z 
okoljskega vidika ocenilo varianto 4/a, pri čemer je predlagalo 
dodatne optimizacije poteka ceste. V predlog OPN MOL ID je tako 
vključena varianta 4/c (optimizacija variante 4/a), ki v severnem 
delu načrtuje rekonstrukcije obstoječe Ceste II. grupe odredov, v 
južnem pa novo cesto po zahodnem robu doline do kamnoloma v 
Sadinji vasi. Načrtovana cesta bo v tem delu tako razbremenila 
obstoječo cesto, tovorni promet do kamnoloma pa bo potekal po 
novi cesti. Za obstoječi odsek ceste Sadinja vas ob 
stanovanjskem objektu iz pripombe je že v veljavnem OPN MOL 
ID določena rekonstrukcija oziroma obnova prometnice, v tem 
sklopu sprememb in dopolnitev OPN MOL ID je v grafičnem delu 
dopolnjen izris prometnega koridorja, in sicer tako, da je na celi 
potezi ceste ob obstoječem vozišču omogočena dograditev 
obojestranskega hodnika za pešce. Natančna določitev 
preureditev je predmet podrobnejše projektne dokumentacije 
(načrti za pridobitev gradbenega dovoljenja in/ali načrti za 
izvedbo). 

 

Vlagatelj pripombe LANDART d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

233-001 

Povzetek pripombe Pripomba izraža nasprotovanje zmanjšanju območja POC 
Dobrunje (OPPN 289). 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Območje OPPN 289 v znatnem delu predstavlja poplavno 
ogroženo območje (srednja stopnja poplavne ogroženosti) in 
predstavlja naravno razlivno površino spodnje ježe ob Ljubljanici. 
Izvedba protipoplavnih ukrepov na desnem bregu Ljubljanice v 
največji meri sledi potrebi POC Dobrunje za dodatnimi površinami, 
ki ne bodo poplavno ogrožene, pri čemer se del površin 
neposredno ob desnem bregu Ljubljanice ohranja za potrebe 
neposrednega razlivanja Ljubljanice ob visokih vodah. Konkavni 
del desne brežine Ljubljanice je dodatno hidravlično obremenjen, 
zato je nujna in potrebna izvedba dodatnih varnostnih površin za 
potrebe razlivanja vode na desnem bregu, ki se zaključijo z 
nasipom na severnem robu OPPN 289. Nasip na desnem bregu 
na območju OPPN 289 je opredeljen kot protipoplavni ukrep v 
strokovni podlagi »Izdelava celovitih ukrepov za zmanjšanje 
poplavne ogroženosti spodnjega toka Ljubljanice in desnih 
pritokov« (IZVO-R, d.o.o., 2013), ki jo je MOP ARSO potrdil kot 
ustrezno gradivo za reševanje protipoplavne problematike na 
območju Vevče. 

 

Vlagatelj pripombe LANDART d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

469-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na potek ceste do kamnoloma v Sadinji vasi. 
Pripomba se zavzema za varianto, ki ne vzpostavlja vzporednih 
koridorjev ter hkrati v največji možni meri ohranja krajino in 
prostor. Pripomba predlaga, da se pred izborom variante ceste 
opravijo analize realnih potreb po delovanju kamnoloma in analize 
vplivov na okolje in prebivalce. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na cesto do 
kamnoloma v Sadinji vasi: Predhodno izdelane strokovne podlage 
so preverile več potekov trase ceste do kamnoloma v Sadinji vasi 
(City Studio, 2009; PNG, 2014; LUZ, d.d., 2015). V fazi 
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN MOL ID so 
bile prikazane štiri variante poteka ceste do kamnoloma, ki so bile 
tudi javno razgrnjene. Okoljsko poročilo je kot edino sprejemljivo 
varianto z okoljskega vidika ocenilo varianto 4/a, pri čemer je 
predlagalo dodatne optimizacije poteka ceste. Javno razgrnjene 
variante ceste so bile dodatno preverjene v strokovnih podlagah s 
prometnotehničnega, urbanistično-prostorskega, okoljskega in 
finančnega vidika (LUZ, d.d., 2015). Predlog ceste iz pripombe, ki 
načrtuje delno obvozno cesto (projekt g. Gardnerja) v delu od 
Zadružnega doma do Ceste v Češnjico, poteka po koridorju 
variante ceste kamnoloma v Sadinjo vas, ki je bil v dopolnjenem 
osnutku OPN MOL ID označen kot varianta 3. Varianta 3 je bila z 
okoljskega vidika zaradi bistvenega vpliva na rabo naravnih virov 
ter zaradi posega na območje Nature 2000 in poplavno območje 
ocenjena z oceno D (bistven vpliv D). V predlog OPN MOL ID je 
tako vključena varianta 4/c (optimizacija variante 4/a), ki v 
severnem delu načrtuje rekonstrukcije obstoječe Ceste II. grupe 
odredov, v južnem pa novo cesto po zahodnem robu doline do 
kamnoloma v Sadinji vasi.  
Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na delovanje 
kamnoloma: Kamnolom je pomembno območje pridobivanja 



mineralnih snovi v ljubljanski regiji, za MOL pa je pomemben tudi 
kot območje predelave in potencialne deponije nenevarnih 
gradbenih odpadkov. Kamnolom Sostro – Sadinja vas je edini 
kamnolom z ustreznimi zmogljivostmi na območju MOL ter ima 
potencial izkoriščanja kamnoloma v obsegu okoli 7 mio m3 in v 
obsegu okoli 4 mio m3 deponije. Kamnolom obratuje na podlagi 
pridobljene rudarske pravice za raziskovanje oziroma izkoriščanje 
mineralnih surovin, ki je bila dana z vladno Uredbo (Uradni list RS 
št. 103/2000 in 81/2002). Koncesija oziroma dovoljenje za 
izkoriščanje kamnoloma Sostro – Sadinja vas sta podeljena do 
leta 2021. Za kamnolom je pridobljeno tudi okoljevarstveno 
soglasje za predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov. 
Kamnolom je edini primeren vir posipnega materiala na območju 
MOL. 

 

Vlagatelj pripombe Lara Romih s.p. Arhitektura in mediji 

Zaporedna številka 
pripombe 

491-001 

Povzetek pripombe 1. Pripomba se nanaša na popravek gradbene meje v EUP PS-
462 tako, da se gradbena meja ukine. 
2. Pripomba se nanaša na spremembo določil EUP PS-462 tako, 
da bo znotraj območja dopustna tudi gradnja dvostanovanjskih 
objektov. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

1. Pripomba se delno upošteva, gradbena meja se ohranja, doda 
se določilo, da gradbeno mejo lahko presegajo balkoni, napušči in 
nadstreški nad vhodi, medtem ko naknadno zgrajeni in morebitni 
novi enostavni in nezahtevni objekti (lope in nadstrešnice) zaradi 
preseganja vseh faktorjev in odmikov niso dopustni. 
2. Pripomba je sprejemljiva. Gre za prilagajanje določil EUP PS-
462 dejanskemu stanju v prostoru. 

 

Vlagatelj pripombe Lastniki stanovanj in parcel Prešernova c., Vrtača in Levstikova ul. 

Zaporedna številka 
pripombe 

1051-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na gradnje znotraj kareja v EUP MS-166. 
Vlagatelji predlagajo, da se na tem območju ne dopustijo gradnje 
novih objektov. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le 



pripombe, ki so skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo 
sprememb, ki bi zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno 
presojo in usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu 
OPN MOL ID so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter 
odpravile tehnične napake v grafičnem delu. Novo pobudo za 
spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, ko bo Mestna 
občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju pobud za 
spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo zainteresirano 
javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko tiskanih 
medijev in spleta.  
Gradnja novih objektov znotraj kareja je dopustna že v veljavnem 
OPN MOL ID, pogoji za gradnjo novih objektov so bili delno 
dopolnjeni. Še podrobnejše kriterije za umeščanje novih objektov 
bo mogoče določiti na podlagi novih strokovnih podlag in 
natančnejših analitičnih gradiv za dopolnitev področja tipologije v 
OPN MOL ID, ki bodo izboljšali nekatere opredelitve pojmov, na 
novo opredelili dopustne posege in ustrezneje opredelili območja. 

 

Vlagatelj pripombe I. Leban 

Zaporedna številka 
pripombe 

772-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopolnitev določil EUP VI-689 in VI-619 
tako, da bo ob Glinščici urejena javna pešpot, ki mora biti 
primerno urejena in zaščitena pred poplavami. Imeti mora tudi 
javno razsvetljavo. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Vsebine OPN MOL ID dopuščajo ureditev pešpoti z javno 
razsvetljavo. Izvajanje ureditev ni predmet vsebin OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe I. Leban 

Zaporedna številka 
pripombe 

833-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na nestrinjanje z dodatnimi parkirnimi mesti 
na terenu, ki so predvidena ob Jamovi cesti z OPPN 273 Tovil. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

OPN MOL ID določa, da je treba v EUP VI-370 pred gradnjo 
nadomestiti tudi obstoječa parkirna mesta v garažah, ki se rušijo 
zaradi novogradnje, ni pa predpisano, da je treba parkirna mesta 
zagotavljati na terenu. Zahteva po zagotavljanju dodatnih parkirnih 
mest za obstoječe stavbe na sosednjem območju je pretirana in ni 
v skladu s prometno politiko MOL. 

 

Vlagatelj pripombe T. Leben 

Zaporedna številka 
pripombe 

956-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 124/1, k. o. Bizovik, iz najboljših kmetijskih površin (K1) v 
zazidljiva zemljišča. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Zaradi usklajevanja z nosilcema urejanja prostora v postopku 
pridobivanja drugih mnenj po 51. členu Zakona o prostorskem 



načrtovanju, Ministrstvom za okolje in prostor, ki širitve v velikosti 
približno 5,5 ha ni dovoljeval, ter Ministrstvom za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, ki ocenjuje, da je predlog širitve zaradi 
visoke  bonitete kmetijskih zemljišč v nasprotju s predpisi in 
usmeritvami za varstvo kmetijskih zemljišč, je bilo treba črtati del 
predlagane spremembe tako, da se zmanjša osrednji del 
načrtovanih širitev zazidljivih zemljišč. Zemljišča v enoti urejanja 
prostora GO-316 in delu enote urejanja prostora GO-385 
(vzhodno od regulacijske linije ceste) ostanejo K1-najboljša 
kmetijska zemljišča. Zato tudi širitev stavbnih zemljišč na območju 
parc. št. 124/1, k. o. Bizovik ni dopustna. 

 

Vlagatelj pripombe J. Lenard 

Zaporedna številka 
pripombe 

186-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na urejanje soseske Trnovo. Vlagatelj 
pripombe meni, da bi bilo tudi za sosesko v EUP TR-396 treba 
podrobno predpisati dopustne posege (urbanistična zasnova, 
oblikovanje objektov, uporaba materialov, barve, omejitev 
dodatnih posegov na objektih …), kot je bilo v tem postopku 
sprememb in dopolnitev predlagano v strokovnih podlagah 
»Preveritve in predlog sprememb urbanističnih pogojev za 
območja stabilnih sosesk v OPN MOL ID«. Vlagatelj pripombe 
nasprotuje tudi spremembi pri urejanju Eipprove ulice. Trdi, da 
Eipprova ulica predstavlja javni del soseske in je torej ni mogoče 
ločiti od soseske in jo urejati drugače, ne da bi nadomestili 
parkirna mesta, ki so namenjena potrebam soseske in so bila 
všteta v bilanco parkirnih mest v zazidalnem načrtu. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V veljavnem OPN MOL ID so območja večstanovanjske gradnje 
(blokovske soseske) že delno urejena z določili in mehanizmi, ki 
težijo k celovitim rešitvam: v območjih večstanovanjskih gradenj 
so novogradnje omejene (in so mogoče le, če je vrisana gradbena 
meja – GM), dopustne posege omejujejo tudi določila za 
oblikovanje in vzdrževanje objektov. Določila za vzdrževanje že 
sedaj dopuščajo zamenjavo oken in vrat le v enaki velikosti, obliki 
in barvi, kot je bilo določeno v gradbenem dovoljenju za stavbo, ali 
v enotni barvi za celoten objekt, zasteklitve balkonov ter postavitve 
senčil, nadstreškov v atrijih in klimatskih naprav pa so dopustne 
na podlagi enotne projektne rešitve za celoten objekt. 
Zaradi primerov iz prakse, ko se ob obnovi fasad pojavljajo 
neustrezno izbrane barve, kar vpliva tudi na degradacijo prostora, 
so se dodatno dopolnila določila za vzdrževanje objektov tako, da 
mora biti barva fasade pri obnovi enaka obstoječi barvi fasade.  
Pripomba za podrobnejšo opredelitev dopustnih posegov v 
soseski Trnovo po vsebini predstavlja novo pobudo za 
spremembo OPN MOL ID. Podrobnejše kriterije bo mogoče 
določiti na podlagi strokovnih podlag in natančnejših analitičnih 
gradiv, podobno kot so bila v tem postopku sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID opredeljena določila za posege na 
območjih organizirane individualne gradnje. 
Pripomba glede urejanja Eipprove ulice se delno upošteva. 
Območje, kjer je predvidena ureditev trga, se ponovno vključi v 
EUP TR-306 z namensko rabo CU – osrednja območja centralnih 



dejavnosti, ki obsega celoten prostor Eipprove ulice z obrobno 
pozidavo. Površine trga se namesto z namensko rabo POd – 
druge prometne površine označijo z regulacijsko linijo trgov (RT). 
Urejanje parkirnih površin je v skladu z 12. členom odloka OPN 
MOL ID dopustno na celotnem območju OPN MOL ID, če ni 
posebej določeno drugače, torej tudi v območjih trgov, če to 
predvidi projekt ureditve trga. 

 

Vlagatelj pripombe L. Leonardos 

Zaporedna številka 
pripombe 

161-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na višino objekta. Vlagatelj predlaga, da 
predvideni objekt v EUP SL-191 ne bi presegal višine objektov na 
severni strani Trubarjeve ulice. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Na podlagi usklajevanj s pristojnimi nosilci urejanja prostora 
(Ministrstvom za kulturo in Zavodom RS za varstvo kulturne 
dediščine) in izdelanimi idejnimi zasnovami objekta se delno 
korigirajo usmeritve za pozidavo območja SL-191. Skladno z 
določili nekdaj veljavnega ZN, v katerem je bilo že predvideno, da 
se del območja pozida, se dopušča navezava novega objekta na 
slepo fasado objekta ob Resljevi cesti, ki leži severno od 
predvidene gradnje, pozidava proti jugu pa se omeji. Nepozidan 
zunanji prostor na južni strani v navezavi na Trubarjevo ulico je 
opredeljen kot javna površina ter je v tem delu širok več kot 10 m 
in namenjen pešcem. Drevo na jugozahodnem delu EUP 
predstavlja pomembno vrednoto v gosto poseljenem mestnem 
okolju, zato se navede zahteva po njegovi ohranitvi oziroma 
nadomestitvi v neposredni bližini 

 

Vlagatelj pripombe B. Leščanec 

Zaporedna številka 
pripombe 

539-001 

Povzetek pripombe Pripomba je nasprotovanje spremembam stopenj varstva pred 
hrupom. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. 
Sprememba karte hrupa v spremembah in dopolnitvah OPN MOL 
ID je bila potrebna zaradi sprememb področne zakonodaje, novo 
izdelane Strateške karte hrupa za IPPC zavezance v MOL-u, 
novelacije karte hrupa cestnega prometa za MOL, strateške karte 
hrupa za pomembne železniške proge v RS in ločeno za MOL. V 
okviru sprememb in dopolnitev OPN MOL ID se je tako pripravil 
nov predlog stopenj varstva pred hrupom, ki upošteva tudi 
dejansko stanje na osnovi kartiranja hrupa cest, železnic in IPPC 
zavezancev v letih 2012–2014. Na podlagi ugotovitev okoljskega 
poročila se je v okviru predloga s. d. OPN MOL ID karta hrupa 
spremenila tako, da je odpravila pomanjkljivosti, ugotovljene v 
javno razgrnjenem okoljskem poročilu. Osnovo za pripravo karte 
hrupa so predstavljali zakonski okvir ter kriteriji, ki so bili 



postavljeni v okviru strokovne podlage Spremembe in dopolnitve 
področij varstva pred hrupom v OPN MOL ID (A-PROJEKT, 
2015), ki so bili dopolnjeni na podlagi priporočil iz okoljskega 
poročila ter upoštevanja pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega 
osnutka s. d. OPN MOL ID.  
Kjer stanje hrupne obremenjenosti to omogoča, je določena II. 
stopnja varstva pred hrupom, drugod je v območjih poselitve 
določena potencialna II. SVPH, kjer se dolgoročno zagotavljajo 
taki ukrepi, da bo mogoča določitev II. SVPH.  
Območju se na podlagi opisanih izhodišč in kriterijev določi III. 
SVPH, območju med Žolgerjevo in Dermotovo ulico pa II. SVPH. 

 

Vlagatelj pripombe A. Levičnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

646-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 1677/4, k. o. Lipoglav, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Posamezni posegi na kmetijska zemljišča so bili obravnavani v 
elaboratu posegov na kmetijska zemljišča in v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje. Novih pobud za spremembo namenske 
rabe kmetijskih zemljišč v tej fazi postopka ni več mogoče 
obravnavati. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe B. Limpel 

Zaporedna številka 
pripombe 

497-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo tipologije objektov v ŠG-409, 
in sicer iz NB – nizke stavbe v nizu v namensko rabo NA – nizke 
prostostoječe stavbe. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva tako, da se za EUP ŠG-409 opredelijo 
podrobni prostorski izvedbeni pogoji glede dopustnosti objektov 
tipa NA. 

 

Vlagatelj pripombe B. Limpel 

Zaporedna številka 
pripombe 

498-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo tipologije objektov v ŠG-409, 
in sicer iz NB – nizke stavbe v nizu v namensko rabo NA – nizke 
prostostoječe stavbe. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva tako, da se za EUP ŠG-409 opredelijo 
podrobni prostorski izvedbeni pogoji glede dopustnosti objektov 
tipa NA. 

 

Vlagatelj pripombe B. Limpel 

Zaporedna številka 
pripombe 

499-001 

Povzetek pripombe Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 297/15, k. o. Gameljne, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 



 

Vlagatelj pripombe B. Limpel 

Zaporedna številka 
pripombe 

500-001 

Povzetek pripombe Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 297/15, k. o. Gameljne, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta.« 

 

Vlagatelj pripombe M. Linke 

Zaporedna številka 
pripombe 

424-001 

Povzetek pripombe V pobudi je podan predlog za izris gradbene linije na zemljišču s 
parc. št. 1884/4, k. o. Vič, s katero se omogoči nadzidava garaže 
do višine P+1. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Nadzidava objekta je prostorsko sprejemljiva in se omogoči tako, 
da se uskladi gradbena linija z zazidalnim načrtom južnega dela 
soseske VS 4, na podlagi katerega je bil zgrajen obstoječi objekt. 

 

Vlagatelj pripombe M. Lipnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

1040-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na ločen prikaz obstoječega in predvidenega 
javnega dobra ter korekcijo glede na stanje na terenu. 



Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

OPN MOL ID je podlaga za načrtovane posege v prostoru in 
prikazuje načrtovano javno dobro, ki pa je dejansko kombinacija 
obstoječega in načrtovanega. V OPN MOL ID prikazano javno 
dobro iz tega razloga grafično ne more biti ločeno na obstoječe in 
predvideno. Dejansko oziroma obstoječe stanje javnega dobra 
prikazuje kataster. V pripravi je evidenca nepremičnega 
premoženja Mestne občine Ljubljana, ki bo osnova za korekcije 
glede stanja na terenu in razglasitev grajenega javnega dobra. V 
postopku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID se usklajujejo 
vsebine obeh nalog. 

 

Vlagatelj pripombe M. Lipnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

1054-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo 89. člena. V pripombi sta 
navedeni nasprotovanje povečanim prometnim tokovom v 
območjih presežene stopnje varstva pred hrupom (SVPH), če je 
vir hrupa promet na cestah, ter nasprotovanje določitvi prometnic 
z namensko rabo prostora PC.  
V pripombi je navedeno nasprotovanje pavšalnim pasovom s 
širino 50 m oziroma 200 m. 
V pripombi je navedeno, da stanovanja v industrijska območja ne 
sodijo in da jim je treba zagotoviti ustrezno cono namembnosti, na 
meji pa vzpostaviti režim predpisane SVPH (največ III.) 
Pripombodajalka opozarja na dolžnosti upravljavca ali lastnika 
ceste glede stroškov sanacij pasivne protihrupne zaščite na 
obstoječih stavbah z varovanimi stanovanji v primeru preseženih 
SVPH. 
V pripombi je navedeno tudi, da je znižanje protihrupne zaščite 
prebivalcev v neskladju z Direktivo EU o hrupu. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. 
 
Sprememba karte hrupa v spremembah in dopolnitvah OPN MOL 
ID je bila potrebna zaradi sprememb področne zakonodaje, novo 
izdelane Strateške karte hrupa za IPPC zavezance v MOL-u, 
novelacije karte hrupa cestnega prometa za MOL, strateške karte 
hrupa za pomembne železniške proge v RS in ločeno za MOL. V 
okviru sprememb in dopolnitev OPN MOL ID se je tako pripravil 
nov predlog stopenj varstva pred hrupom, ki upošteva tudi 
dejansko stanje na osnovi kartiranja hrupa cest, železnic in IPPC 
zavezancev v letih 2012–2014. Na podlagi ugotovitev okoljskega 
poročila se je v okviru predloga s. d. OPN MOL ID karta hrupa 
spremenila tako, da je odpravila pomanjkljivosti, ugotovljene v 
javno razgrnjenem okoljskem poročilu. Osnovo za pripravo karte 
hrupa so predstavljali zakonski okvir ter kriteriji, ki so bili 
postavljeni v okviru strokovne podlage Spremembe in dopolnitve 
področij varstva pred hrupom v OPN MOL (A-PROJEKT, 2015), ki 
so bili dopolnjeni na podlagi priporočil iz okoljskega poročila ter 



upoštevanja pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka s. 
d. OPN MOL ID. 
 
Metodologija določitve prometnic z namensko rabo »PC« se v tem 
postopku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID ni spreminjala in 
ostaja nespremenjena glede na veljavni OPN MOL ID. Posledično 
se določitev IV. SVPH enotam urejanja prostora (EUP) z 
namensko rabo »PC« v tem postopku ni spreminjala in sledi 
veljavnemu OPN MOL ID ter zakonskim predpisom (Uredba o 
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju), ki za vse površine na 
območju prometne površine določa IV. SVPH. Prav tako se v 
spremembah in dopolnitvah OPN MOL ID ohranja določitev pasu 
50 m ob pomembnejših cestah, ki metodološko izhaja že iz 
veljavnega OPN MOL ID. V zvezi z določanjem območij II. SVPH 
se določitev stopenj varstva pred hrupom glede na podrobno 
namensko rabo prostora v skladu s predpisi (z določili Uredbe o 
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju) ta območja uskladijo 
še: (1) glede na obstoječo obremenitev s hrupom (podlaga so 
rezultati noveliranih kart hrupa za cestni in železniški promet in 
strateške karte za skupno obremenitev); (2) glede na kriterije, 
vezane na razvojna območja MOL (pasovi ob pomembnejših 
cestah in ob železnicah, razvojna območja ob vpadnicah, območja 
ob prireditvenih prostorih, območja ob gospodarskih in 
industrijskih conah); ter (3) glede na urbanistične kriterije (velikost 
območja, obstoječe oziroma načrtovane dejavnosti na območju). 
Poleg tega se v s. d. OPN MOL ID določijo potencialna II. območja 
varstva pred hrupom v območjih, kjer stanje obremenjenosti s 
hrupom trenutno presega mejne vrednosti za II. območje varstva 
pred hrupom, glede na podrobno namensko rabo površin in 
izhodišča glede določanja mirnih stanovanjskih sosesk, pa naj bi 
se na teh območjih težilo k zagotavljanju stanja za II. stopnjo 
varstva pred hrupom. 
 
Pogoje glede varovanja stanovanj v industrijskih območij določa 
sedmi odstavek 89. člena (»Obstoječe stavbe z varovanimi 
prostori znotraj območij s predpisano IV. stopnjo varstva pred 
hrupom je treba varovati glede na mejne vrednosti kazalcev 
hrupa, ki veljajo za III. stopnjo varstva pred hrupom. Novogradnja 
stavb z varovanimi prostori v območjih IV. stopnje varstva pred 
hrupom ni dopustna.«) 
 
Odlok OPN MOL ID prav tako določa pogoje glede načinov 
protihrupne zaščite (npr. 7., 9., 12. odstavek 89. člena). 
 
Število prebivalcev glede na hrupno obremenjenost se s 
spremembami stopenj varstva pred hrupom v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID tako ne povečuje glede na hrupno 
obremenjenost števila prebivalcev v veljavnem OPN MOL ID (Na 
območjih, kjer je v predlogu s. d. OPN MOL ID opredeljena II. 
stopnja varstva pred hrupom, živi 109.224 oziroma 36 % vseh 
prebivalcev MOL (stalnih in začasnih), kar je za 1.096 oziroma 1 
% manj kot v veljavnem OPN MOL ID. To predstavlja 0,4 % vseh 
prebivalcev občine. Na območjih, kjer je v predlogu SD OPN MOL 
ID opredeljena potencialna II. stopnja varstva pred hrupom, živi 
8.980 oziroma 3 % vseh prebivalcev MOL (stalnih in začasnih). 



Pogoji za II. SVPH se s predlogom s. d. OPN MOL ID torej 
zagotavljajo za 39 % vseh prebivalcev MOL oziroma za 2 % več 
prebivalcem kot v veljavnem OPN MOL ID). 

 

Vlagatelj pripombe M. Lipnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

125-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na mnenje in ugotovitve Ministrstva za okolje 
in prostor glede Okoljskega poročila za druge spremembe in 
dopolnitve OPN MOL ID. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Ministrstvo za okolje in prostor je v svojem prvem mnenju imelo 
pripombe na okoljsko poročilo. Te pripombe so bile v okoljskem 
poročilu upoštevane. To je bila podlaga, da je Ministrstvo za okolje 
in prostor izdalo pozitivno mnenje o ustreznosti okoljskega 
poročila, in s tem je bil izpolnjen pogoj, da se lahko okoljsko 
poročilo in dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev OPN MOL 
javno razgrneta. V okoljskem poročilu je jasno navedeno, kakšne 
so potrebne spremembe dopolnjenega osnutka OPN MOL, da bo 
ta sprejemljiv z vidika vplivov na okolje, naravo, kulturno dediščino 
in zdravje ljudi. Podane so jasne usmeritve in kriteriji, ki jih mora 
pripravljavec plana v fazi usklajevanj upoštevati in skladno s tem 
oblikovati predlog sprememb in dopolnitev OPN MOL. Navedena 
dejstva so bila predstavljena na vseh javnih obravnavah 
okoljskega poročila in dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev OPN MOL. Tak pristop je skladen s slovensko 
zakonodajo in Direktivo o celovitih presojah vplivov na okolje. 
Predlog drugih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID je usklajen z 
okoljskim poročilom. 

 

Vlagatelj pripombe M. Lipnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

126-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na mnenje in ugotovitve Ministrstva za okolje 
in prostor glede Okoljskega poročila za druge spremembe in 
dopolnitve OPN MOL ID. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Ministrstvo za okolje in prostor je v svojem prvem mnenju imelo 
pripombe na okoljsko poročilo. Te pripombe so bile v okoljskem 
poročilu upoštevane. To je bila podlaga, da je Ministrstvo za okolje 
in prostor izdalo pozitivno mnenje o ustreznosti okoljskega 
poročila, in s tem je bil izpolnjen pogoj, da se lahko okoljsko 
poročilo in dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev OPN MOL 
javno razgrneta. V okoljskem poročilu je jasno navedeno, kakšne 
so potrebne spremembe dopolnjenega osnutka OPN MOL, da bo 
ta sprejemljiv z vidika vplivov na okolje, naravo, kulturno dediščino 
in zdravje ljudi. Podane so jasne usmeritve in kriteriji, ki jih mora 
pripravljavec plana v fazi usklajevanj upoštevati in skladno s tem 
oblikovati predlog sprememb in dopolnitev OPN MOL. Navedena 
dejstva so bila predstavljena na vseh javnih obravnavah 
okoljskega poročila in dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev OPN MOL. Tak pristop je skladen s slovensko 



zakonodajo in Direktivo o celovitih presojah vplivov na okolje. 
Predlog drugih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID je usklajen z 
okoljskim poročilom. 

 

Vlagatelj pripombe M. Lipnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

127-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP TR-536. Vlagateljica predlaga, da je 
treba opredeliti načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo (GJI). 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

GJI na območji EUP TR-536 je že izvedena, morebitna 
rekonstrukcija je dopustna glede na splošna določila OPN MOL 
ID. 

 

Vlagatelj pripombe M. Lipnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

29-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe. Vlagatelj se 
ne strinja z gradnjo. Želi, da se EUP SL-191 spremeni namenska 
raba v ZPp in da je javna površina. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Na podlagi usklajevanj s pristojnimi nosilci urejanja prostora 
(Ministrstvom za kulturo in Zavodom RS za varstvo kulturne 
dediščine) in izdelanimi idejnimi zasnovami objekta se delno 
korigirajo usmeritve za pozidavo območja SL-191. Skladno z 
določili nekdaj veljavnega ZN, v katerem je bilo že predvideno, da 
se del območja pozida, se dopušča navezava novega objekta na 
slepo fasado objekta ob Resljevi cesti, ki leži severno od 
predvidene gradnje, pozidava proti jugu pa se omeji. Nepozidan 
zunanji prostor na južni strani v navezavi na Trubarjevo ulico je 
opredeljen kot javna površina ter je v tem delu širok več kot 10 m 
in namenjen pešcem. Drevo na jugozahodnem delu EUP 
predstavlja pomembno vrednoto v gosto poseljenem mestnem 
okolju, zato se navede zahteva po njegovi ohranitvi oziroma 
nadomestitvi v neposredni bližini. 

 

Vlagatelj pripombe M. Lipnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

30-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe. Vlagatelj se 
ne strinja z gradnjo. Želi, da se EUP SL-191 spremeni namenska 
raba v ZPp in da je javna površina. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Na podlagi usklajevanj s pristojnimi nosilci urejanja prostora 
(Ministrstvom za kulturo in Zavodom RS za varstvo kulturne 
dediščine) in izdelanimi idejnimi zasnovami objekta se delno 
korigirajo usmeritve za pozidavo območja SL-191. Skladno z 
določili nekdaj veljavnega ZN se dopušča navezava novega 
objekta na slepo fasado objekta ob Resljevi cesti, ki leži severno 
od predvidene gradnje, pozidavo proti jugu pa se omeji. 
Nepozidan zunanji prostor na južni strani v navezavi na 



Trubarjevo ulico je opredeljen kot javna površina ter je v tem delu 
širok več kot 10 m in namenjen pešcem. Drevo na jugozahodnem 
delu EUP predstavlja pomembno vrednoto v gosto poseljenem 
mestnem okolju, zato se navede zahteva po njegovi ohranitvi 
oziroma nadomestitvi v neposredni bližini. 

 

Vlagatelj pripombe M. Lipnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

366-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na podrobnejšo opredelitev tipa atrijskih hiš 
in ločitev tipa NB na atrijske in vrstne hiše. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Med strateškimi izhodišči in cilji prostorskega razvoja mesta je tudi 
zgoščevanje mesta. Prostorski razvoj se skladno z načeli 
trajnostnega razvoja usmerja v dograjevanje in razvoj mestnega 
tkiva z upoštevanjem zmogljivosti infrastrukture ter varovanjem 
naravnega zaledja mesta in primarnih virov. Mesto se zgoščuje z 
notranjim razvojem mesta, sanacijo degradiranih urbanih območij, 
strnjevanjem mesta, mešanjem funkcij v prostoru celotnega 
mesta, sožitjem starega in novega mesta … OPN MOL ID 
praviloma ne predpisuje že vnaprej, kateri podtip stavb je v 
katerem območju obvezen. V večjih razvojnih območjih z 
namenskima rabama SSce in SSse je tako dopustno in zaželeno 
mešanje različnih tipov nizke stanovanjske gradnje: prostostoječih, 
vrstnih, atrijskih in verižnih hiš, saj to pripomore k morfološki 
pestrosti zazidave in raznovrstnejši ponudbi različnih oblik bivanja. 
Ob tem so določila za nizke stavbe v nizu (tipe objektov NB) v 
OPN MOL ID že strukturirana tako, da so faktorji FZ, FBP, FZP, 
FI, višina objekta in velikost parcele deljeni glede na tipe atrijska, 
vrstna in verižna hiša, razlikujejo pa se tudi od določil za nizke 
prostostoječe stavbe (tip NA). Določila so namenjena temu, da je 
gostota pozidave pri vsakem od tipov ustrezna, da je zagotovljenih 
dovolj parkirnih mest itd. V območjih tako imenovanih »stabilnih« 
sosesk, to so območja, ki so že zgrajena, navadno na podlagi 
enotnega izvedbenega akta, in so prepoznana kot posebej 
kakovostna območja, kjer želimo zasnovo območja in tip zazidave 
ohraniti, pa je tip objekta predpisan s podrobnimi prostorskimi 
izvedbenimi pogoji, npr. obvezen je tip NB – atrijska hiša (primer 
Koseze, Galjevica). Podrobnejša delitev in ponovna določitev tipov 
stavb za posamezno enoto urejanja prostora bosta mogoči na 
podlagi novih strokovnih podlag in natančnejših analitičnih gradiv 
za dopolnitev področja tipologije v OPN MOL ID, ki bodo izboljšali 
nekatere opredelitve pojmov, na novo opredelili dopustne posege 
in ustrezneje opredelili območja. 

 

Vlagatelj pripombe M. Lipnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

367-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na podrobnejšo opredelitev tipa atrijskih hiš 
in ločitev tipa NB na atrijske in vrstne hiše. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Med strateškimi izhodišči in cilji prostorskega razvoja mesta je tudi 
zgoščevanje mesta. Prostorski razvoj se skladno z načeli 
trajnostnega razvoja usmerja v dograjevanje in razvoj mestnega 
tkiva z upoštevanjem zmogljivosti infrastrukture ter varovanjem 
naravnega zaledja mesta in primarnih virov. Mesto se zgoščuje z 
notranjim razvojem mesta, sanacijo degradiranih urbanih območij, 
strnjevanjem mesta, mešanjem funkcij v prostoru celotnega 
mesta, sožitjem starega in novega mesta … OPN MOL ID 
praviloma ne predpisuje že vnaprej, kateri podtip stavb je v 
katerem območju obvezen. V večjih razvojnih območjih z 
namenskima rabama SSce in SSse je tako dopustno in zaželeno 
mešanje različnih tipov nizke stanovanjske gradnje: prostostoječih, 
vrstnih, atrijskih in verižnih hiš, saj to pripomore k morfološki 
pestrosti zazidave in raznovrstnejši ponudbi različnih oblik bivanja. 
Ob tem so določila za nizke stavbe v nizu (tipe objektov NB) v 
OPN MOL ID že strukturirana tako, da so faktorji FZ, FBP, FZP, 
FI, višina objekta in velikost parcele deljeni glede na tipe atrijska, 
vrstna in verižna hiša, razlikujejo pa se tudi od določil za nizke 
prostostoječe stavbe (tip NA). Določila so namenjena temu, da je 
gostota pozidave pri vsakem od tipov ustrezna, da je zagotovljenih 
dovolj parkirnih mest itd. V območjih tako imenovanih »stabilnih« 
sosesk, to so območja, ki so že zgrajena, navadno na podlagi 
enotnega izvedbenega akta, in so prepoznana kot posebej 
kakovostna območja, kjer želimo zasnovo območja in tip zazidave 
ohraniti, pa je tip objekta predpisan s podrobnimi prostorskimi 
izvedbenimi pogoji, npr. obvezen je tip NB – atrijska hiša (primer 
Koseze, Galjevica). Podrobnejša delitev in ponovna določitev tipov 
stavb za posamezno enoto urejanja prostora sta mogoči na 
podlagi novih strokovnih podlag in natančnejših analitičnih gradiv 
za dopolnitev področja tipologije v OPN MOL ID, ki bodo izboljšali 
nekatere opredelitve pojmov, na novo opredelili dopustne posege 
in ustrezneje opredelili območja. 

 

Vlagatelj pripombe M. Lipnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

369-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na podrobnejšo opredelitev tipa atrijskih hiš 
in ločitev tipa NB na atrijske in vrstne hiše. Vlagateljica pripombe 
predlaga, da je največja dopustna višina za atrijske hiše P, da so 
lahko hiše tipa NB le enostanovanjske in da se v vsaki EUP 
določi, ali so dopustne atrijske ali vrstne hiše. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Med strateškimi izhodišči in cilji prostorskega razvoja mesta je tudi 
zgoščevanje mesta. Prostorski razvoj se skladno z načeli 
trajnostnega razvoja usmerja v dograjevanje in razvoj mestnega 
tkiva z upoštevanjem zmogljivosti infrastrukture ter varovanjem 
naravnega zaledja mesta in primarnih virov. Mesto se zgoščuje z 
notranjim razvojem mesta, sanacijo degradiranih urbanih območij, 
strnjevanjem mesta, mešanjem funkcij v prostoru celotnega 
mesta, sožitjem starega in novega mesta …  
OPN MOL ID praviloma ne predpisuje že vnaprej, kateri podtip 
stavb je v katerem območju obvezen. V večjih razvojnih območjih 
z namenskima rabama SSce in SSse je tako dopustno in zaželeno 
mešanje različnih tipov nizke stanovanjske gradnje: prostostoječih, 



vrstnih, atrijskih in verižnih hiš, saj to pripomore k morfološki 
pestrosti zazidave in raznovrstnejši ponudbi različnih oblik bivanja. 
Ob tem so določila za nizke stavbe v nizu (tipe objektov NB) v 
OPN MOL ID že strukturirana tako, da so faktorji FZ, FBP, FZP, 
FI, višina objekta in velikost parcele deljeni glede na tipe atrijska, 
vrstna in verižna hiša, razlikujejo pa se tudi od določil za nizke 
prostostoječe stavbe (tip NA). Določila so namenjena temu, da je 
gostota pozidave pri vsakem od tipov ustrezna, da je zagotovljenih 
dovolj parkirnih mest itd. Nizke stavbe v nizu (tipi objektov NB) so 
že po definiciji odloka OPN MOL ID lahko le enostanovanjske 
stavbe.  
V območjih tako imenovanih »stabilnih« sosesk, to so območja, ki 
so že zgrajena, navadno na podlagi enotnega izvedbenega akta, 
in so prepoznana kot posebej kakovostna območja, kjer želimo 
zasnovo območja in tip zazidave ohraniti, pa je tip objekta 
predpisan s podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji, npr. 
obvezen je tip NB – atrijska hiša (primer Koseze, Galjevica).  
Podrobnejša delitev in ponovna določitev tipov stavb za 
posamezno enoto urejanja prostora bosta mogoči na podlagi 
novih strokovnih podlag in natančnejših analitičnih gradiv za 
dopolnitev področja tipologije v OPN MOL ID, ki bodo izboljšali 
nekatere opredelitve pojmov, na novo opredelili dopustne posege 
in ustrezneje opredelili območja. 

 

Vlagatelj pripombe M. Lipnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

370-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na urejanje EUP TR-338, za katero je 
predpisana izdelava OPPN 116 Layerjeva. Vlagateljica pripombe 
meni, da je poimenovanju območja napačno, saj dostop ne bi 
smel biti predviden preko Layerjeve ulice, temveč izključno z 
Opekarske ceste. Nasprotuje tudi temu, da znotraj tipologije NB ni 
določeno, ali gre za vrstne ali atrijske hiše. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Ime OPPN je že uveljavljeno, hkrati pa nima nikakršnega vpliva na 
vsebino OPPN, zato ni potrebe po menjavi. Dostopi do območja 
so bili v prostorskem aktu (PUP) iz leta 2001, ki je nadomestil ZN, 
predvideni z Layerjeve ulice, Jelovškove ulice in Opekarske ceste, 
kar je v OPN MOL ID upoštevano. Gre za sorazmerno majhno 
območje, zato večjih prometnih tokov ne gre pričakovati, saj se 
napajanje območja lahko porazdeli na več dostopov. Za območje 
je predpisan OPPN, ki bo podrobneje določil tipologijo zazidave 
ter prometno in komunalno ureditev območja. Okoliški prebivalci 
bodo imeli možnost podati svoje pripombe tudi v postopku OPPN, 
ki predvideva participacijo zainteresirane javnosti. 

 

Vlagatelj pripombe M. Lipnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

372-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na prometno navezavo območja OPPN 116 
Layerjeva na Opekarsko cesto. Vlagateljica pripombe meni, da bi 
se moralo območje napajati z Opekarske ceste v celoti, prometno 



napajanje preko sosednjih že zazidanih območij »družinske« 
enostanovanjske gradnje je neprimerno. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Dostopi do območja so bili v prostorskem aktu (PUP) iz leta 2001, 
ki je nadomestil ZN, predvideni z Layerjeve ulice, Jelovškove ulice 
in Opekarske ceste, kar je v OPN MOL ID upoštevano. Gre za 
sorazmerno majhno območje, zato večjih prometnih tokov ne gre 
pričakovati, saj se napajanje območja lahko porazdeli na več 
dostopov. Za območje je predpisan OPPN, ki bo podrobneje 
določil prometno ureditev območja. Strategija prometnega urejanja 
in prometna politika MOL sta zmanjševanje števila vozil na 
prometnem omrežju. Določila v OPN MOL ID sledijo strateškim 
načelom. Prometna ureditev območja je ustrezna; na 
obravnavanem območju so obstoječe in predvidene prometne 
obremenitve majhne, nosilka vsega tranzitnega prometa mimo 
obravnavanega območja je Opekarska cesta. 

 

Vlagatelj pripombe M. Lipnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

40-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na določila za EUP TR-244 (ZS). Vlagateljica 
pripombe meni, da določila za ureditev območja niso dovolj 
določena (odstotek javnih zelenih rekreativnih površin za otroško 
igrišče glede na normative, vrste športnih zunanjih površin in 
njihova zmogljivost). 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 



Vlagatelj pripombe M. Lipnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

44-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na popravek 2. odstavka 7. člena, ki 
predstavlja uskladitev določil v zvezi z obveznostjo priključevanja 
na gospodarsko javno infrastrukturo v 7. in 46. členu odloka OPN 
MOL ID. Vlagatelj opozarja, da se obveznosti opremljanja območij 
s komunalno infrastrukturo ne smejo prepuščati dogovorom med 
investitorjem, soglasjedajalci in državno upravno službo. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

OPN MOL ID določa obveznost priključevanja za območja 
stavbnih zemljišč, kjer je dopustna gradnja stavb, ki potrebujejo 
komunalno oskrbo (oskrbo s pitno vodo, električno energijo, 
toploto, odvajanje odpadnih voda, dostop do javne ceste). Za vsa 
ostala območja, kjer gradnja stavb, ki potrebujejo komunalno 
oskrbo, praviloma ni dopustna/možna (območja zelenih površin, 
prometnih površin, okoljske infrastrukture ipd.), z OPN MOL ID ni 
načrtovano opremljanje teh zemljišč in posledično tudi ne 
obveznost priključevanja. Glede na to, da je na teh zemljiščih z 
OPN MOL ID pogojno (praviloma izjemoma) dopustna tudi gradnja 
stavb, ki potrebujejo komunalno oskrbo, je z drugim odstavkom 
46. člena določeno, da mora za te stavbe pristojni izvajalec 
gospodarske javne službe v fazi izdaje soglasja k projektu za 
pridobitev gradbenega dovoljenja preveriti možnost priključitve na 
javne infrastrukturne sisteme. V primeru, da možnost priključitve 
obstaja, pomeni to posledično obveznost priključitve te stavbe na 
javni infrastrukturni sistem. Za večjo jasnost določil se drugi 
odstavek 7. člena odloka dopolni s sklicem na drugi odstavek 46. 
člena tega odloka. 

 

Vlagatelj pripombe M. Lipnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

45-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 5. odstavek 7. člena. Vlagateljica 
pripombe opozarja, da je določilo, da meja EUP ni skladna s 
parcelnimi mejami, ali celo, da seka »stavbišče« (enovit zemljiški 
kos!) na dve EUP, neskladno s prostorsko zakonodajo (ZPNačrt, 
podrejena zakonodaja). Meni, da mora biti OPN (občinski 
prostorski načrt) izdelan »na parcelo natančno«, prav tako ne sme 
dovoljevati dvoumnih stališč in arbitriranja (po Ustavi RS morajo 
biti zakoni in javni akti nedvoumni). 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Določilo se ne nanaša na skladnost EUP s parcelnimi mejami. 
Zakon o prostorskem načrtovanju v 40. členu določa, da je enote 
urejanja prostora treba določiti tako natančno, da je njihove meje 
mogoče določiti v naravi in prikazati v zemljiškem katastru. Ker 
meje torej niso nujno že določene v naravi, meje EUP niso vedno 
skladne s parcelnimi mejami, in ker tudi vsa stavbišča niso 
ustrezno opredeljena, vsebuje OPN MOL ID določilo, kaj velja v 
takih primerih, ravno z namenom, da bi se izognili dvoumnim 
stališčem in arbitriranju, ki mu nasprotuje tudi vlagateljica 
pripombe. Omeniti je treba tudi, da se parcelacija lahko tudi 



spreminja, in tudi iz tega razloga meje EUP ne morejo niti 
usklajene s parcelnimi mejami. 

 

Vlagatelj pripombe M. Lipnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

501-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP TR-536. Vlagateljica predlaga, da je 
treba opredeliti načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo (GJI). 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

GJI na območji EUP TR-536 je že izvedena, morebitna 
rekonstrukcija je dopustna glede na splošna določila OPN MOL 
ID. 

 

Vlagatelj pripombe M. Lipnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

551-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na mnenje in ugotovitve Ministrstva za okolje 
in prostor glede Okoljskega poročila za druge spremembe in 
dopolnitve OPN MOL ID. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Okoljsko poročilo se pripravlja z namenom, da se ugotovijo vplivi 
predvidenega plana oziroma programa na okolje, naravo, kulturno 
dediščino in zdravje ljudi. Direktiva o celovitih presojah vplivov na 
okolje ne določa, da mora biti okoljsko poročilo pripravljeno za 
sprejemljiv plan, saj je ideja celovite presoje vplivov na okolje 
izboljšati plan oziroma program do te mere, da bo sprejemljiv za 
okolje, naravo, kulturno dediščino in zdravje ljudi, torej je presoja 
zastavljena kot proces nenehnega izboljševanja plana z vidika 
vplivov na okolje. V obravnavanem primeru je okoljsko poročilo 
ugotovilo, da nekatere določbe dopolnjenega osnutka sprememb 
in dopolnitev OPN MOL v nekaterih segmentih lahko pomenijo 
bistvene (nesprejemljive) vplive, in na to opozorilo pripravljavca 
plana. Pomanjkljivosti in problematična območja so v okoljskem 
poročilu jasno navedena, poleg tega so podane usmeritve, kako 
pomanjkljivosti odpraviti tako, da bodo vplivi plana sprejemljivi. 
Navedena dejstva so bila predstavljena na vseh javnih 
obravnavah okoljskega poročila in dopolnjenega osnutka 
sprememb in dopolnitev OPN MOL. Tak pristop je skladen s 
slovensko zakonodajo in Direktivo o celovitih presojah vplivov na 
okolje. Predlog drugih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID je 
usklajen z okoljskim poročilom. 

 

Vlagatelj pripombe M. Lipnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

797-001 

Povzetek pripombe Vlagateljica pripombe opozarja, da popravek definicije »družinska 
hiša« ni redakcijski popravek, ampak vsebinska sprememba. 
»Družinska hiša« je po Stanovanjskem zakonu iz leta 1991 imela 
svojo opredelitev, ki je z novim Stanovanjskim zakonom 
odpravljena. Danes se stanovanjske stavbe delijo na 
enostanovanjske (pogojeno z vhodi od zunaj) ter večstanovanjske; 



kategoriji imata različno vrsto oznake vrste objekta in ju je treba 
smiselno uporabiti. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Definicija družinske hiše v 3. členu, ki se črta, se je glasila: 
»Družinska hiša je prostostoječa eno- ali dvostanovanjske stavba« 
in se smiselno nadomešča s pojmi in šiframi iz Enotne klasifikacije 
vrst objektov (CC-SI) iz Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in 
objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/2011). 

 

Vlagatelj pripombe M. Lipnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

802-001 

Povzetek pripombe Vlagateljica pripombe predlaga popravek definicije gostinskega 
vrta (3. člen, 1. odstavek, 27. točka, in sicer opozarja, da se zunaj 
gostinskega obrata nahaja marsikaj, pa vse to ne more biti 
»gostinski vrt«. Predlaga, da se definicija popravi tako, da se glasi: 
»Gostinski vrt je zunanji gostinski prostor zunaj gostinskega 
obrata.« 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Besedilo se popravi tako, da se terminološko uskladi z ostalimi 
določili odloka, opis se dopolni zaradi jasnosti določila. 
Popravljeno besedilo se glasi: »Odprt sezonski gostinski vrt je 
posebej urejeno zemljišče za gostinsko dejavnost.« 

 

Vlagatelj pripombe M. Lipnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

805-001 

Povzetek pripombe Vlagateljica pripombe komentira definicijo kleti (3. člen, 1. 
odstavek, 37. točka). Meni, da je določilo o vkopanosti kleti 
vprašljivo in da je odvisno od naklona strmine, kjer se stavba gradi 
(torej je lahko delno kopanih več kletnih etaž). Opozarja, da je 
treba definiranje števila dopustnih nadstropij oblikovati drugače kot 
število etaž. V število etaž po definiciji za vpis v kataster stavb 
spadajo namreč tudi vse vrste kleti. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Odlok natančno definira dopustno etažnost in etaže vedno navaja 
na enak način, in sicer P+1, P+1+M, tako da je jasno, da se kleti 
ne štejejo v predpisano število etaž. S tem je nadzorovana višina 
objektov. Preveritev pokaže, da se potreba po več kleteh pojavi pri 
zelo velikih naklonih, ki se v MOL pojavljajo v zelo majhnem 
obsegu oziroma praviloma niso zazidljive. 

 

Vlagatelj pripombe M. Lipnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

811-001 

Povzetek pripombe Vlagateljica pripombe komentira definicijo kmetijskega 
gospodarstva (3. člen, 1. odstavek, 39. točka), in sicer meni, da bi 
moralo biti kmetijsko gospodarstvo v tesni povezavi z opredelitvijo 
»zaščitene kmetije« in predstavljati njen »zazidani del«. Opozarja, 
da morajo biti zazidane površine z objekti za kmetijsko dejavnost 
toliko dolgoročno zasnovane in podprte v okviru kmetijske 



dejavnosti, da ne bodo predmet špekulacij za spremembe 
namembnosti iz »kmetijskega gospodarstva« v kakšno drugo 
dejavnost. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Definicija kmetijskega gospodarstva se ujema s predlogom, da gre 
za zazidljive površine za kmetijsko dejavnost. Ni pa vsako 
kmetijsko gospodarstvo zaščitena kmetija, zato teh pojmov ne 
smemo enačiti. Pojem zaščitene kmetije je pomemben le pri 
dedovanju kmetij. Kmetijska gospodarstva se vodijo v Registru 
kmetijskih gospodarstev (RKG). Če se pojavi situacija, da se na 
območju začne opravljati druga dejavnost, ki ni v skladu s pogoji 
vpisa v RKG, posledično za ta območja ne veljajo več pogoji za 
kmetijska gospodarstva. 

 

Vlagatelj pripombe M. Lipnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

813-001 

Povzetek pripombe Vlagateljica pripombe komentira definicijo mansarde (3. člen, 1. 
odstavek, 43. točka). Opozarja, da je opredelitev naklona strehe 
do 30 stopinj prostorsko oblikovalsko preveč toga in ni smiselna 
ter da bo v načrtovanju stavb in v oblikovanju prostora ter stavbnih 
nizov na marsikateri lokaciji povzročala probleme. Opozarja tudi, 
da je naklon 30 stopinj zelo nizek za izrabljeno podstrešje, razen v 
primeru izgradnje »kolenčnega zidu« z zadostno višino. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Besedilo se popravi zaradi večje jasnosti besedila. Zaradi 
primerov, ko se mansarda izvaja z lomljeno strešino, se definicija 
dopolni še za te primere. 

 

Vlagatelj pripombe M. Lipnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

817-001 

Povzetek pripombe Vlagateljica pripombe predlaga popravek definicije »nadomestna 
gradnja« (3. člen, 1. odstavek, 48. točka) v povezavi s pojmom 
rekonstrukcija, kot ga definira ZGO. In sicer predlaga dopolnitev 
besedila, tako da se glasi: »Pri stavbi ne gre za bistveno 
spremembo velikosti, če se njena prostornina ne spremeni za več 
kakor 10 %, vendar brez nadzidav in dozidav, kar se uvršča med 
novogradnje. Omejitev v zvezi s spremembo velikosti objekta ne 
velja za objekte gospodarske javne infrastrukture in kadar se 
izvaja rekonstrukcija za potrebe energetske sanacije.« 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Ker 123. člen Zakona o graditvi objektov natančno določa 
definicijo nadomestne gradnje objekta, ni potrebe po dodatni širitvi 
določila. Po pravilu, da akti nižjega ranga ne smejo omogočati 
več, kot to dopušča akt višjega ranga, se določilo popravi tako, da 
ustreza definiciji v zakonu oziroma definicija glede na veljavni 
OPN MOL ID ostane nespremenjena. 

 

Vlagatelj pripombe M. Lipnik 



Zaporedna številka 
pripombe 

821-001 

Povzetek pripombe Vlagateljica pripombe komentira definicijo višine stavb (3. člen, 1. 
odstavek, 121. točka). In sicer pravi, da je enačenje višine stavb 
skupaj s slemenom strehe ali venca najvišje etaže oblikovno 
nedopustno in da sprememba še povišuje dopustno višino stavb s 
terasasto etažo, ki v primerjavi s stavbami s poševnimi strehami 
že tako ali tako višinsko močno presegajo linijo kapi streh. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Popravek predstavlja manjkajoči dodatek k definiciji višine stavb, 
ki jasneje določa pogoje za višino, saj jih je bilo mogoče razumeti 
tudi tako, da se je za najvišjo točko štel venec, kar se je lahko pri 
terasah zlorabljalo in s tem določilom niso bile zajete v seštevek 
višine. Pri stavbah s terasno etažo se s tem določilom kvečjemu 
znižuje skupna višina etaž, sicer bi se višina stavbe s terasno 
etažo lahko merila samo do venca (terasna etaža pa bi bila nad 
njim). 

 

Vlagatelj pripombe M. Lipnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

823-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na popravek 2. odstavka 7. člena, ki 
predstavlja uskladitev določil v zvezi z obveznostjo priključevanja 
na gospodarsko javno infrastrukturo v 7. in 46. členu odloka OPN 
MOL ID. Vlagatelj opozarja, da se obveznosti opremljanja območij 
s komunalno infrastrukturo se ne smejo prepuščati dogovorom 
med investitorjem, soglasjedajalci in državno upravno službo. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

OPN MOL ID določa obveznost priključevanja za območja 
stavbnih zemljišč, kjer je dopustna gradnja stavb, ki potrebujejo 
komunalno oskrbo (oskrbo s pitno vodo, električno energijo, 
toploto, odvajanje odpadnih voda, dostop do javne ceste). Za vsa 
ostala območja, kjer gradnja stavb, ki potrebujejo komunalno 
oskrbo, praviloma ni dopustna/možna (območja zelenih površin, 
prometnih površin, okoljske infrastrukture ipd.), z OPN MOL ID ni 
načrtovano opremljanje teh zemljišč in posledično tudi ne 
obveznost priključevanja. Glede na to, da je na teh zemljiščih z 
OPN MOL ID pogojno (praviloma izjemoma) dopustna tudi gradnja 
stavb, ki potrebujejo komunalno oskrbo, je z drugim odstavkom 
46. člena določeno, da mora za te stavbe pristojni izvajalec 
gospodarske javne službe v fazi izdaje soglasja k projektu za 
pridobitev gradbenega dovoljenja preveriti možnost priključitve na 
javne infrastrukturne sisteme. V primeru, da možnost priključitve 
obstaja, pomeni to posledično obveznost priključitve te stavbe na 
javni infrastrukturni sistem. Za večjo jasnost določil se drugi 
odstavek 7. člena odloka dopolni s sklicem na drugi odstavek 46. 
člena odloka. 

 

Vlagatelj pripombe M. Lipnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

825-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na podloge za izdelavo OPN MOL ID. 
Vlagateljica pripombe navaja, da je v skladu z Zakonom o 
prostorskem načrtovanju treba urbanistični načrt za naselja 
izdelati v merilu 1:1000 na podlagi geodetskega načrta. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Skladno 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) mora biti podrobnejši del urbanističnega 
načrta glede na obseg posameznih območij urejanja, na 
raznolikost vsebin in natančnost obdelave grafično prikazan na 
državnih topografskih kartah, lahko pa tudi podrobneje na 
ustreznih geodetskih načrtih. 
Grafični prikazi v OPN MOL ID se prikažejo na geodetskih načrtih 
najmanj natančnosti merila 1:5000. Kadar imajo grafični prikazi 
podlago v urbanističnem načrtu, se glede na raznolikost vsebin 
oziroma podrobnosti rešitev, ki jih je treba prikazati po 
posameznih enotah urejanja prostora, lahko prikažejo na 
geodetskih načrtih z natančnostjo merila do 1:1000. 
 
V tem postopku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID se vsebine 
urbanističnega načrta niso spreminjale. V OPN MOL ID so v 
grafičnem delu uporabljene parcelne meje Geodetske uprave 
Republike Slovenije, stanje marec 2009, januar 2010 (samo 
poselitvena območja v k. o. Javor, Lipoglav, Sostro, Podmolnik, 
Dobrunje, Šmartno pod Šmarno goro, Tacen, Gameljne, Rašica), 
oktober 2011 (samo poselitvena območja v k. o. Črnuče, 
Nadgorica, Podgorica, Kašelj, Zadobrova) in februar 2014 (samo 
poselitvena območja v k. o. Dobrova, Glince, Grič, Ježica, 
Podsmreka, Rudnik, Šmartno ob Savi, Šujica, Trebeljevo in Vič). 
Vsebine OPN MOL ID so se ustrezno uskladile z navedenimi 
podlogami. 

 

Vlagatelj pripombe M. Lipnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

826-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 7. člen, 5. odstavek. Vlagateljica 
pripombe opozarja, da Zakon o prostorskem načrtovanju zahteva 
določitev pogojev na enoto urejanja prostora natančno, ta pa mora 
imeti svoje meje usklajene s parcelnimi mejami. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Določilo se ne nanaša na skladnost EUP s parcelnimi mejami. 
Zakon o prostorskem načrtovanju v 40. členu določa, da je enote 
urejanja prostora treba določiti tako natančno, da je njihove meje 
mogoče določiti v naravi in prikazati v zemljiškem katastru. Ker 
meje torej niso nujno že določene v naravi, meje EUP niso vedno 
skladne s parcelnimi mejami, in ker tudi vsa stavbišča niso 
ustrezno opredeljena, vsebuje OPN MOL ID določilo, kaj velja v 
takih primerih, ravno z namenom, da bi se izognili dvoumnim 
stališčem in arbitriranju, ki mu nasprotuje tudi vlagateljica 
pripombe. Omeniti je treba tudi, da se parcelacija lahko tudi 
spreminja in tudi iz tega razloga meje EUP ne morejo niti 
usklajene s parcelnimi mejami. 



 

Vlagatelj pripombe M. Lipnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

835-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 9. člen, 1. odstavek, preglednica 3, izbris 
namenske rabe Gpn. Vlagateljica pripombe navaja, da se pravni 
promet v različnih vrstah gozdov vodi na podlagi podatkov iz 
prostorskega akta, zato ni vseeno, ali so v prostorskem aktu 
različne funkcije gozdov označene ali ne. Velika škoda za MOL je, 
če stanje pri gospodarjenju z gozdovi ni pravilno pravnoformalno 
urejeno, da kot »strokovna podlaga« služi potem za pravilne 
opredelitve v OPN. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim namenom (Gpn) 
predstavljajo varstveni režim in se tako kot ostali varstveni režimi v 
prostoru prikažejo v Prikazu stanja prostora. Ker se lahko 
spreminjajo neodvisno od sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, 
se v OPN MOL ID namenska raba Gpn ukine in vsem gozdovom 
določi enotna vrsta namenske rabe Go – območja gozdov, pri 
čemer se za območja gozdov, ki imajo v veljavnem planu 
določeno namensko rabo Gpn, ohrani samostojna EUP, ki se ji 
določijo podrobni prostorsko izvedbeni pogoji (na območjih Tivoli, 
Rožnik, Šišenski hrib, Šmarna gora, Grajski grič in Golovec). 
Sprememba je v skladu s posebnimi smernicami Zavoda za 
gozdove.  
Funkcije gozdov, na katere se nanašata 10. in 11. člen Zakona o 
gozdovih, se ne prikazujejo v namenski rabi OPN MOL ID, se pa 
upoštevajo pri obravnavi pobud: širitve stavbnih zemljišč v 
območja gozdov z izjemno poudarjenimi funkcijami (prva stopnja) 
so ocenjene kot nesprejemljive. Sprejemljive so le izjemoma, 
kadar ni drugih možnosti širitve. 

 

Vlagatelj pripombe M. Lipnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

837-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 11. člen, 2. odstavek, preglednica 4. 
Vlagateljica pripombe meni, da so določila za dopustne posege 
preveč ohlapna in da se na posameznih prostorih lahko zgradi tudi 
kaj, kar sicer ni ustrezno. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pri določanju pogojev za dopustne objekte v posameznih 
namenskih rabah je upoštevan značaj namenske rabe, tako da so 
dopuščeni samo objekti, ki ustrezajo naravi območja. Pogojno 
dopuščanje dodatnih objektov pripomore k večji fleksibilnosti akta, 
saj pod določenimi pogoji, ki jih mora investitor izkazati in 
dokazati, omogoča umestitev dodatnih objektov, ki lahko bistveno 
pripomorejo k delovanju območja. Odlok v III. poglavju določa 
splošne prostorske izvedbene pogoje za gradnjo objektov in rabo 
prostora, za nekatere posamezne EUP pa zaradi specifičnosti 
veljajo tudi podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji. 

 



Vlagatelj pripombe M. Lipnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

886-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 93. člen. Vlagateljica pobude navaja, da 
se morajo strokovne podlage za OPPN narediti že za OPN, ki jih z 
odlokom uveljavi, OPPN pa upošteva uradno uveljavljeno 
nadgradnjo. Same »strokovne podlage« kar tako, izdelane za 
širše območje, kot ga obdela OPPN, ne pomenijo obvezujočega 
strokovnega izdelka, ki ga predpisuje zakonodaja. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta.  
 
Območja OPPN so območja, ki jih je treba podrobneje obdelati, 
saj iz razpoložljivih podatkov v prostoru ni mogoče opredeliti vseh 
pogojev za urejanje. Iz tega izhaja, da podatkov za izdelavo 
strokovnih podlag, ki bi jih uveljavil OPN, sploh ni, saj če bi bili 
znani, na tem območju sploh ne bi bil predpisan OPPN. Sestavni 
del OPN so usmeritve za izdelavo OPPN, ki so navedene v Prilogi 
2, medtem ko strokovne podlage niso del akta. 

 

Vlagatelj pripombe M. Lipnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

891-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 94. člen. Vlagateljica pripombe navaja, da 
so strokovne podlage po zakonodaji del javne razgrnitve; če so 
izdelane v variantah, morajo imeti še obrazložitev, katera in zakaj 
je izbrana kot primerna za obravnavo v OPN. 



Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta.  
 
Območja OPPN so območja, ki jih je treba podrobneje obdelati, 
saj iz razpoložljivih podatkov v prostoru ni mogoče opredeliti vseh 
pogojev za urejanje. Iz tega izhaja, da podatkov za izdelavo 
strokovnih podlag, ki bi jih uveljavil OPN MOL ID, sploh ni, saj če 
bi bili znani, na tem območju sploh ne bi bil predpisan OPPN. Za 
potrebe OPPN govorimo o strokovnih rešitvah in ne strokovnih 
podlagah. Strokovne podlage za OPN MOL ID so bile razgrnjene v 
okviru javne razgrnitve. 

 

Vlagatelj pripombe M. Lipnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

894-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 91. člen. Vlagateljica pripombe opozarja, 
da bi morala biti določba o osončenosti preverjena v okviru 
Okoljskega poročila, ker »okoljsko poročilo« v celoti ne podpira 
sprememb OPN. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Okoljsko poročilo se pripravlja z namenom, da se ugotovijo vplivi 
predvidenega plana oziroma programa na okolje, naravo, kulturno 
dediščino in zdravje ljudi. Direktiva o celovitih presojah vplivov na 
okolje ne določa, da mora biti okoljsko poročilo pripravljeno za 
sprejemljiv plan, saj je ideja celovite presoje vplivov na okolje 
izboljšati plan oziroma program do te mere, da bo sprejemljiv za 
okolje, naravo, kulturno dediščino in zdravje ljudi, torej je presoja 
zastavljena kot proces nenehnega izboljševanja plana z vidika 



vplivov na okolje. V obravnavanem primeru je okoljsko poročilo 
ugotovilo, da nekatere določbe dopolnjenega osnutka sprememb 
in dopolnitev OPN MOL v nekaterih segmentih lahko pomenijo 
bistvene (nesprejemljive) vplive in na to opozorilo pripravljavca 
plana. Pomanjkljivosti in problematična območja so v okoljskem 
poročilu jasno navedena (in osončenje med njimi ni navedeno), 
poleg tega so podane usmeritve, kako pomanjkljivosti odpraviti 
tako, da bodo vplivi plana sprejemljivi. Navedena dejstva so bila 
predstavljena na vseh javnih obravnavah okoljskega poročila in 
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN MOL. Tak 
pristop je skladen s slovensko zakonodajo in Direktivo o celovitih 
presojah vplivov na okolje. Predlog drugih sprememb in dopolnitev 
OPN MOL ID je usklajen z okoljskim poročilom. 

 

Vlagatelj pripombe M. Lipnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

991-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP TR-536. Vlagateljica predlaga, da je 
treba opredeliti načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo (GJI). 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

GJI na območji EUP TR-536 je že izvedena, morebitna 
rekonstrukcija je dopustna glede na splošna določila OPN MOL 
ID. 

 

Vlagatelj pripombe K. Lipnik vehovar 

Zaporedna številka 
pripombe 

856-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 16. člen, 8. odstavek. Vlagateljica 
pripombe predlaga, da se v določilo doda izbor barv, kadar gre za 
obnovo fasad, ki spada med vzdrževalna dela. V obrazložitev 
dodaja, da obnova fasad spada med vzdrževalna dela (Uredba o 
razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje), vzdrževalna 
dela pa se izvajajo brez gradbenega dovoljenja (ZGO-1, člen 3.a – 
pogoji za začetek gradnje enostavnih objektov). Barva fasade pri 
obnovi bi morala biti omejena na barvo, enako obstoječi (če je 
objekt še enake barve, kot je bilo določeno v projektu za gradbeno 
dovoljenje), oziroma bi moral biti nabor dopustnih barv omejen. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Zaradi primerov iz prakse, ko se zlasti večstanovanjski objekti 
obnavljajo v neustrezno izbranih barvah, kar vpliva tudi na 
degradacijo prostora, se določila za vzdrževanje objektov tipov V, 
VS, NV in C v 2. odstavku 14. člena dopolnijo tako, da mora biti 
barva fasade pri obnovi enaka obstoječi barvi fasade. 

 

Vlagatelj pripombe M. Ločniškar 

Zaporedna številka 
pripombe 

627-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 1052/5 in 1060/8, obe k. o. Javor, iz kmetijskih zemljišč v 
zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Sprememba namenske rabe prostora na navedenih parcelah ni 
sprejemljiva, saj predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. 

 

Vlagatelj pripombe D. S. Logar 

Zaporedna številka 
pripombe 

1031-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremenjen potek priključevalne ceste 
preko zemljišč s parc. št. 951/1 in 951/6, obe k. o. Bizovik, na 
Litijsko cesto. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Po ponovni preučitvi poteka navezav Ceste v Kostanj in Poti do 
šole na Litijsko cesto in zagotavljanja ustreznega prometnega 
dostopa do vseh ureditev ob Litijski cesti ter skladno s ciljem 
zmanjševanja števila vozil na cesti iz Strategije prostorskega 
razvoja MOL se določi novi potek severnega izteka Poti do šole. Iz 
OPN MOL ID se izbriše novi odsek lokalne krajevne ceste preko 
zemljišč s parc. št. 951/5, 951/6, 951/1 in 951/4, vse k. o. Bizovik. 
Na severnem izteku Poti do šole se z osjo določi odsek lokalne 
krajevne ceste (LK) kot priključek na Litijsko cesto. Taka rešitev 
predstavlja rešitev z najmanjšimi negativnimi prostorskimi učinki. 

 

Vlagatelj pripombe D. S. Logar 

Zaporedna številka 
pripombe 

911-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremenjen potek priključevalne ceste 
preko zemljišč s parc. št. 951/1 in 951/6, obe k. o. Bizovik, na 
Litijsko cesto. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Po ponovni preučitvi poteka navezav Ceste v Kostanj in Poti do 
šole na Litijsko cesto in zagotavljanja ustreznega prometnega 
dostopa do vseh ureditev ob Litijski cesti ter skladno s ciljem 
zmanjševanja števila vozil na cesti iz Strategije prostorskega 
razvoja MOL se določi novi potek severnega izteka Poti do šole. Iz 
OPN MOL ID se izbriše novi odsek lokalne krajevne ceste preko 
zemljišč s parc. št. 951/5, 951/6, 951/1 in 951/4, vse k. o. Bizovik. 
Na severnem izteku Poti do šole se z osjo določi odsek lokalne 
krajevne ceste (LK) kot priključek na Litijsko cesto. Taka rešitev 
predstavlja rešitev z najmanjšimi negativnimi prostorskimi učinki. 

 

Vlagatelj pripombe Lovska družina Pšata 

Zaporedna številka 
pripombe 

1162-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na nesprejemljivost poslovne cone 
Nadgorica, saj je to območje eno od zadnjih v Ljubljani, na 
katerem je še prisotna vitalna populacija divjega zajca in 
populacija poljske jerebice, ki je ogrožena živalska vrsta, območje 
je eno od pomembnih počivališč ogrožene vrste, velikega 



kljunača, ter je nahajališče ogrožene rastlinske vrste, izredno 
redkega močvirskega tulipana. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Glede na analizo prostora MOL in potenciale za razvoj 
gospodarskih dejavnosti na novih površinah je lokacija v Nadgorici 
najprimernejša. To je ugotovljeno v strokovni podlagi »Raziskava 
lokacij in opredelitev pogojev za avtosejem in center varne in 
športne vožnje ter za proizvodne dejavnosti« (UL BF, 2013), kjer 
je bila izdelana preveritev prostorskih možnosti za umestitev 
centra varne in športne vožnje, večnamenske parkirne površine 
ter proizvodnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana. 
Preveritev je bila izdelana po metodologiji analize privlačnosti, 
ranljivosti in ustreznosti, s čimer je zagotovljeno soočenje 
razvojnih potreb in okoljevarstvenih zahtev ter predlagan izbor 
možnih lokacij. Ker je analiza pripravljena za celotno območje 
občine, pokaže morebitne alternativne rešitve za vsako od 
predvidenih dejavnosti in omogoča primerjavo ustreznosti 
posameznih lokacij. Glede na varstveni scenarij je bila kot 
najustreznejša potencialna lokacija za umestitev centra varne 
vožnje identificirana lokacija pri Nadgorici.  
 
Pravilnik o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov 
v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij 
(Uradni list RS, št. 110/08) je bil upoštevan z določitvijo treh 
variant možnosti umestitve gospodarske cone Nadgorica: a) 
varianta 1 - zahodna varianta (umestitev gospodarske cone 
neposredno prometno infrastrukturo - železniško progo Ljubljana-
Kamnik in ob obstoječo poselitev ob Štajerski cesti), b) varianta 2 - 
severovzhodna varianta (umestitev gospodarske cone ob mejo z 
Občino Trzin, ob tem je za priključitev gospodarske cone na 
obstoječo prometno infrastrukturo s povezovalno cesto načrtovan 
tudi dostop do Štajerske ceste) in varianta 3 - vzhodna varianta 
(umestitev gospodarske cone na način, da je zagotovljen največji 
možni odmik od Štajerske ceste in obstoječe poselitve ob njej, ob 
tem je za priključitev gospodarske cone na obstoječo prometno 
infrastrukturo s povezovalno cesto načrtovan tudi dostop do 
Štajerske ceste). 
 
V okoljskem poročilu je bilo navedeno, kakšne so potrebne 
spremembe dopolnjenega osnutka OPN MOL, da bo ta sprejemljiv 
z vidika vplivov na okolje, naravo, kulturno dediščino in zdravje 
ljudi. Podane so bile usmeritve in kriteriji, ki jih mora pripravljavec 
plana v fazi usklajevanj upoštevati in skladno s tem oblikovati 
predlog sprememb in dopolnitev OPN MOL. Tak pristop je skladen 
s slovensko zakonodajo in Direktivo o Celovitih presojah vplivov 
na okolje. Predlog sprememb in dopolnitev OPN MOL ID je 
usklajen z zahtevami okoljskega poročila. 
 
Omilitveni ukrepi so bili določeni s podrobnimi usmeritvami za 
izvedbo OPPN. Poseg na najboljša kmetijska zemljišča za to 
gospodarsko cono je bil (v fazi predloga) nadomeščen z 
izvzemom primerljive površine nepozidanih stavbnih zemljišč s 
spremembo namenske rabe prostora nazaj v kmetijska zemljišča. 
Na podlagi dodatnih usklajevanj z nosilci urejanja prostora je bila 
kot najustreznejša varianta, ki je bila vključena v predlog 



sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, izbrana varianta 2 - 
severovzhodna varianta. Lokacija je zmanjšana glede na zahteve 
pripomb iz javne razgrnitve in zahtev nosilca urejanja prostora za 
kmetijstvo. S tem se poseg usmerja predvsem na gozdna in 
zemljišča v zaraščanju.  
 
Upoštevane so bile usmeritve in omilitveni ukrepi Okoljskega 
poročila k spremembam in dopolnitvam OPN MOL ID (ohranjanje 
najkvalitetnejših habitatov in jelševij ob vodotokih in kanalih; 
zagotovitev ustrezne poplavne varnosti pred izvedbo načrtovanih 
posegov; zagotovitev, da hrup ne bo presegal mejnih vrednosti in 
dodatno obremenjeval poselitvenih območij v okolici; izvedba 
arheoloških raziskav pred načrtovanim posegom). 
 
V skladu z Letnim lovsko upravljavskim načrtom za II. gorenjsko 
lovsko upravljavsko območje za leto 2015 je poljski zajec prisoten 
v vseh loviščih gorenjskega lovskega upravljavskega območja 
(LUO). Ni javno dostopnih podatkov o pojavljanju poljske jerebice 
in velikega kljunača v območju. Med javno dostopnimi podatki ni 
navedbe prisotnosti močvirskega tulipana (Fritillaria meleagris) v 
obravnavanem območju. Habitat obravnavane vrste so močvirni 
travniki in ne uspeva v intenzivno gojenih travnikih, pašnikih ali 
njivah (Čelik T., Vreš B. & Seliškar A., 2009), ki so prevladujoč 
habitatni tip v obravnavanem območju (CKFF, 2002). 

 

Vlagatelj pripombe F. Ložar 

Zaporedna številka 
pripombe 

810-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na ukinitev trase ceste, definirane z RL, 
preko zemljišč s parc. št. 1314/3, 1314/1, 1314/2, 1313/3 in 
1309/3, vse k. o. Bizovik. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Glede na nespremenjena prostorska dejstva, podajamo 
dopolnjeno stališče, ki je enako že razgrnjenemu v SD OPN MOL 
ID: 
 
Ena od ključnih nalog OPN MOL ID je določitev prometnega 
omrežja, ki zagotavlja prevoznost v prostoru ter dostop do vseh 
obstoječih in predvidenih ureditev v prostoru. Prometno omrežje 
mora biti določeno tako, da se poleg prevoznosti in dostopnosti 
zagotavlja tudi ustrezna prometna varnost za vse prometne 
udeležence ter da je omogočen dostop tudi za interventna, 
reševalna, servisna in komunalna vozila. V konkretnem primeru je 
izrisan novo predvideni odsek javne poti za vsa vozila preko 
nezazidanih zazidljivih zemljišč, ki (1) zagotavlja prometno 
dostopnost za še nepozidana zazidljiva zemljišča med Privškovo 
ulico in Hruševsko cesto, (2) z vidika ožje prometne mreže pomeni 
to vez med Litijsko cesto na severu in Hruševsko cesto na jugu ter 
s tem zagotavlja krožno vožnjo za intervencijska, reševalna, 
komunalna in servisna vozila, (3) zagotavlja kanaliziranje in 
pretočnost tranzitnega prometa na Litijski cesti ter (4) zagotavlja le 
ciljni promet v stanovanjskih območjih. Za novi prometni odsek je 
določena kategorija »javna pot za vsa vozila«, kar pomeni, da 
OPN MOL ID določa ureditev ceste s skromnimi 



prometnotehničnimi elementi, ki bodo namenjeni ciljnemu 
prometu, hitrosti vozil pa bodo lahko le nizke. 
OPN MOL ID določa prometni koridor za izgradnjo novega 
prometnega odseka, kar pomeni, da OPN MOL ID določa 
povezavo med obstoječim južnim iztekom Privškove ulice in 
Hruševsko cesto. Natančna postavitev novega odseka javne poti v 
prostor bo določena v načrtu za pridobitev gradbenega dovoljenja 
oziroma v načrtu za izvedbo. V fazi izdelave dokumentacije za 
pridobitev gradbenega dovoljenja se lahko tudi dokaže, da je 
ustreznejša rešitev nekoliko korigiran prometni koridor (na primer 
situativno premaknjen, lahko je ožji oziroma širši …), zagotovljen 
pa mora biti prometni stik med Privškovo in Hruševsko ter 
zagotovljeno mora biti priključevanje predvidenih novih ureditev na 
trenutno še nepozidanem zazidljivem obodnem prostoru. 
OPN MOL ID predstavlja eno od podlag za zagon postopkov za 
urejanje zemljiškoknjižnega stanja oziroma pridobivanje zemljišč, 
potrebnih za izgradnjo novih ureditev. V fazi izdelave 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se izvedejo 
postopki odkupov, rušitev, zamenjav, nadomeščanj … za 
izkazovanje in pridobivanje pravice graditi. 

 

Vlagatelj pripombe M. Lukec 

Zaporedna številka 
pripombe 

19-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 1042/7, 1042/8 in 1042/9, vse k. o. Kašelj, iz kmetijskega 
zemljišča (K1) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 



 

Vlagatelj pripombe Lump inženiring, d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

352-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 214/1, 214/3 in 215/1, vse k. o. Podsmreka, iz gozdnih 
zemljišč (GO) v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Predlagani poseg je na območju gozda in ni v skladu z 
urbanističnimi kriteriji. Na gradnjo v obravnavanem območju 
bistveno vplivajo naslednji elementi: ustreznost terena za gradnjo 
(minimalizirana potreba po tehničnih posegih (izvajanju opornih 
zidov ipd.)), racionalna ureditev dostopov in komunalnih ureditev 
ter vizualna izpostavljenost lokacije. Posledično se gradnja na 
strmih pobočjih omejuje. Z nadaljnjimi posegi v gozdna zemljišča 
bi bili v neskladju s strateškimi izhodišči, ki narekujejo trajnostno in 
racionalno rabo prostora, ki se doseže z zgostitvami poselitve 
znotraj sedanjih zazidalnih površin (zapolnitve, zaokrožitve, 
prenove) in preprečevanjem in sanacijo razpršene gradnje. 

 

Vlagatelj pripombe R. Lušnic 

Zaporedna številka 
pripombe 

807-001 

Povzetek pripombe Pripomba je nasprotovanje spremembi stopnje varstva pred 
hrupom na stanovanjskem območju Mesarska cesta iz II. v III. 
stopnjo varstva pred hrupom. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. Na podlagi 
ugotovitev okoljskega poročila se je v okviru predloga s. d. OPN 
MOL ID karta hrupa spremenila tako, da je odpravila 
pomanjkljivosti, ugotovljene v javno razgrnjenem okoljskem 
poročilu. Osnovo za pripravo karte hrupa so predstavljali zakonski 
okvir ter kriteriji, ki so bili postavljeni v okviru strokovne podlage 
Spremembe in dopolnitve področij varstva pred hrupom v OPN 
MOL ID (A-PROJEKT, 2015), ki so bili dopolnjeni na podlagi 
priporočil iz okoljskega poročila ter upoštevanja pripomb z javne 
razgrnitve dopolnjenega osnutka SD OPN MOL ID.  
Za območje stanovanjskega naselja ob Mesarski cesti se določi II. 
SVPH, razen v pasu ob Poljanski cesti, kjer se določi III. SVPH. 

 

Vlagatelj pripombe LUZ d.d. 

Zaporedna številka 
pripombe 

405-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na del EUP ČR-709 (zemljišče s parc. št. 
1107/22, 1107/25, 1107/27, 1107/51, 1107/52, 1107/11 in 



1107/114, vse k. o. Črnuče) s predlogom, da se namenska raba 
območja, določena v veljavnem OPN MOL ID, ne spreminja, da se 
območje ureja skladno s sosednjim območjem stanovanjske 
soseske v EUP ČR-449 in da se povzamejo določila, ki so 
predpisana za to območje glede višine objektov (do P+5), da se 
ukineta javna površina in regulacijska linija ceste na zemljišču s 
parc. št. 1107/112, k. o. Črnuče, ter da se do spremembe 
namenske rabe ohranijo obstoječi objekti in dejavnosti 
(svečarstvo). 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva tako, da se za zemljišča s parc. št. 
1107/22, 1107/25, 1107/27, 1107/51, 1107/52, 1107/11 in 
1107/114, vse k. o. Črnuče, določi nova EUP z namensko rabo 
prostora SScv – pretežno večstanovanjske površine s tipom 
objekta V – visoka prostostoječa stavba z višino do P+4+T, na 
zemljišču s parc. št. 1107/112, k. o. Črnuče, pa se ukine javna 
površina. 

 

Vlagatelj pripombe M&P Inženiring d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

1167-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 334/1, k. o. Šmartno pod Šmarno goro, iz kmetijskih 
zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne 
pomeni zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja 
vrzeli. Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se 
nahaja na območju Natura 2000, na ekološko pomembnem 
območju, na območju plazljivih in erozijsko nevarnih območij ter 
na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Z 
nadaljnjimi posegi v kmetijska zemljišča bi bili v neskladju s 
strateškimi izhodišči, ki narekujejo trajnostno in racionalno rabo 
prostora, ki se doseže z zgostitvami poselitve znotraj sedanjih 
zazidalnih površin (zapolnitve, zaokrožitve, prenove) ter 
preprečevanjem in sanacijo razpršene gradnje. Predlagani poseg 
bi pomenil tudi poseganje v gozd, ki je opredeljen kot gozd z 
izjemno poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami, v 
katerem krčenje gozdnih površin ni dopustno. 

 

Vlagatelj pripombe M&P Inženiring d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

1218-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 334/1, k. o. Šmartno pod Šmarno goro, iz kmetijskih 
zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne 
pomeni zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja 
vrzeli. Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se 
nahaja na območju Natura 2000, na ekološko pomembnem 
območju, na območju plazljivih in erozijsko nevarnih območij ter 



na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Z 
nadaljnjimi posegi v kmetijska zemljišča bi bili v neskladju s 
strateškimi izhodišči, ki narekujejo trajnostno in racionalno rabo 
prostora, ki se doseže z zgostitvami poselitve znotraj sedanjih 
zazidalnih površin (zapolnitve, zaokrožitve, prenove) ter 
preprečevanjem in sanacijo razpršene gradnje. Predlagani poseg 
bi pomenil tudi poseganje v gozd, ki je opredeljen kot gozd z 
izjemno poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami, v 
katerem krčenje gozdnih površin ni dopustno. 

 

Vlagatelj pripombe M&P Inženiring d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

316-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 334/1, k. o. Šmartno pod Šmarno goro, iz kmetijskih 
zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne 
pomeni zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja 
vrzeli. Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se 
nahaja na območju Natura 2000, na ekološko pomembnem 
območju, na območju plazljivih in erozijsko nevarnih območij ter 
na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Z 
nadaljnjimi posegi v kmetijska zemljišča bi bili v neskladju s 
strateškimi izhodišči, ki narekujejo trajnostno in racionalno rabo 
prostora, ki se doseže z zgostitvami poselitve znotraj sedanjih 
zazidalnih površin (zapolnitve, zaokrožitve, prenove) ter 
preprečevanjem in sanacijo razpršene gradnje. Predlagani poseg 
bi pomenil tudi poseganje v gozd, ki je opredeljen kot gozd z 
izjemno poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami, v 
katerem krčenje gozdnih površin ni dopustno. 

 

Vlagatelj pripombe M&P Inženiring d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

929-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 334/1, k. o. Šmartno pod Šmarno goro, iz kmetijskih 
zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne 
pomeni zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja 
vrzeli. Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se 
nahaja na območju Natura 2000, na ekološko pomembnem 
območju, na območju plazljivih in erozijsko nevarnih območij ter 
na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Z 
nadaljnjimi posegi v kmetijska zemljišča bi bili v neskladju s 
strateškimi izhodišči, ki narekujejo trajnostno in racionalno rabo 
prostora, ki se doseže z zgostitvami poselitve znotraj sedanjih 
zazidalnih površin (zapolnitve, zaokrožitve, prenove) ter 
preprečevanjem in sanacijo razpršene gradnje. Predlagani poseg 
bi pomenil tudi poseganje v gozd, ki je opredeljen kot gozd z 



izjemno poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami, v 
katerem krčenje gozdnih površin ni dopustno. 

 

Vlagatelj pripombe Maja Štefula s.p. 

Zaporedna številka 
pripombe 

361-001 

Povzetek pripombe Pripomba je večplastna in se nanaša na urejanje parkirišč na 
območjih vodovarstvenih območjih, tehnični popravek faktorja 
zazidanosti in spremembo faktorja zazidanosti na območju EUP 
JA-259. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

1. Dejavnost urejanja parkirišč je v predmetni namenski rabi že 
dopustna oziroma OPN MOL ID to že omogoča. Uredba o 
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika 
Ljubljanskega polja pa je tudi že sprejeta (Uradni list RS, št. 
43/2015, z dne 19. 6. 2015). 
 
2. Pripomba glede povečanja faktorja zazidanosti (FZ) za območje 
EUP JA-258 se upošteva in popravi skladno z odgovorom na 
oddano pobudo, prejeto v fazi izdelovanja sprememb in dopolnitev 
OPN MOL ID.  
 
Pripomba, ki je navedena na koncu – povečevanje faktorjev FZ za 
sosednje območje EUP JA-259, pa je dejansko nova pobuda in se 
kot taka ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. Glede 
na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in dopolnitev OPN MOL 
ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega naznanila o javni 
razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o 
prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki je 
bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani Mestne občine 
Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti MOL ter v 
časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave pripomb z 
javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in predlogi, ki se 
nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe A. Malgaj 

Zaporedna številka 
pripombe 

630-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 1378/14 in 1378/9, obe k. o. Vič, iz zelenih površin v 
površine za stanovanjsko gradnjo. 



Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

EUP RD-335 s podrobnejšo namensko rabo prostora SSse – 
splošne eno- in dvostanovanjske površine se smiselno zaokroži 
tako, da se v EUP vključita zemljišči s parc. št. 1378/14 in 1378/9, 
obe k. o. Vič. 

 

Vlagatelj pripombe MANDAT N d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

210-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 1322, 1326, 1327 in 1328, vse k. o. Stožice, iz najboljših 
kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljiva zemljišča za enodružinsko 
stanovanjsko gradnjo (SSse). 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
 
Omenjena širitev stavbnih zemljišč na kmetijske površine se 
nahaja na ožjem območju s strogim vodovarstvenim režimom 
(VVO IIa) vodonosnika Ljubljanskega polja. V skladu z varstvenimi 
režimi Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo 
vodonosnika Ljubljanskega polja na tem območju novogradnje in 
širitev naselij niso dovoljene. 

 

Vlagatelj pripombe P. Marc 

Zaporedna številka 
pripombe 

840-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša ohranitev stopnje varstva pred hrupom iz do 
sedaj veljavnega OPN MOL ID, ki za stanovanjska območja 
določa II. stopnjo varstva pred hrupom. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti.  
Sprememba karte hrupa v spremembah in dopolnitvah OPN MOL 
ID je bila potrebna zaradi sprememb področne zakonodaje, novo 
izdelane Strateške karte hrupa za IPPC zavezance v MOL-u, 
novelacije karte hrupa cestnega prometa za MOL, strateške karte 
hrupa za pomembne železniške proge v RS in ločeno za MOL. V 
okviru sprememb in dopolnitev OPN MOL ID se je tako pripravil 
nov predlog stopenj varstva pred hrupom, ki upošteva tudi 
zatečeno dejansko stanje na osnovi kartiranja hrupa cest, železnic 
in IPPC zavezancev v letih 2012–2014.  
Na območju ČR-579 se določi III. stopnja varstva pred hrupom. 

 

Vlagatelj pripombe Š. Marija 

Zaporedna številka 
pripombe 

431-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 499, k. o. Glince (ali vsaj južni del), iz kmetijskih površin 
(K2) v namensko rabo SSse. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe N. Marinšek 

Zaporedna številka 
pripombe 

1044-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo podrobnih prostorskih 
izvedbenih pogojev (PPIP), ki v EUP JA-327 ne dopuščajo 
novogradenj. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Glede na nespremenjena prostorska dejstva podajamo stališče, ki 
je enako že podanemu v razgrnjenem osnutku OPN MOL ID: 
Pobuda se ne upošteva, saj se predlagani poseg nahaja na 
zemljišču, ki je znotraj najožjega območja s strogim 
vodovarstvenim režimom (VVO I) vodonosnika Ljubljanskega 
polja. V skladu z varstvenimi režimi nove Uredbe o 
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika 
Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15), ki je nadomestila 
prejšnjo, na tem območju novogradnje in širitev naselij niso 
dovoljene. 

 

Vlagatelj pripombe D. Marković 

Zaporedna številka 
pripombe 

1045-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo podrobnih prostorskih 
izvedbenih pogojev (PPIP), ki v EUP JA-327 ne dopuščajo 
novogradenj. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Glede na nespremenjena prostorska dejstva podajamo stališče, ki 
je enako že podanemu v razgrnjenem osnutku OPN MOL ID: 
 
Pobuda se ne upošteva, saj se predlagani poseg nahaja na 
zemljišču, ki je znotraj najožjega območja s strogim 
vodovarstvenim režimom (VVO I) vodonosnika Ljubljanskega 
polja. V skladu z varstvenimi režimi nove Uredbe o 
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika 
Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15), ki je nadomestila 
prejšnjo, na tem območju novogradnje in širitev naselij niso 
dovoljene. 

 

Vlagatelj pripombe Markovič 

Zaporedna številka 
pripombe 

1157-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na zemljišče s parc. št. 1427/15, k. o. Kašelj, 
in na določitev takih pogojev, da bo na navedenem zemljišču 
mogoča gradnja stanovanjskega objekta. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe A. Marolt 

Zaporedna številka 
pripombe 

711-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 2504, 2512 in 2513, vse k. o. Volavlje, iz zazidljivih 
zemljišč v kmetijska zemljišča. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Pripomba je vsebinsko povezana z novo pobudo za 
spremembo namembnosti ob Krivi poti, k. o. Kašelj, kot 
zamenjava zazidljive parcele (številka pripombe 718). Glede na 
vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in dopolnitev OPN MOL ID 
(Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega naznanila o javni razgrnitvi 
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o 
prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki je 
bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani Mestne občine 
Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti MOL ter v 
časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave pripomb z 
javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in predlogi, ki se 
nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe F. Marolt 

Zaporedna številka 
pripombe 

152-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 199/1, k. o. Šmartno pod Šmarno goro, iz zazidljivega 
zemljišča v kmetijsko zemljišče (K1) in na predlog izrisa 
regulacijske linije ceste na zemljiščih s parc. št. 199/2 in 199/3, 
obe k. o. Šmartno pod Šmarno goro. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 



 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe F. Marolt 

Zaporedna številka 
pripombe 

570-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na ukinitev načrtovanega otroškega igrišča in 
na možnost ureditve parkirišča zaradi pomanjkanja parkirnih mest 
za stanovalce soseske. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Podrobna merila za EUP ŠG-298 določajo: »Novogradnje 
stanovanjskih stavb niso dopustne. V obstoječi stavbni strukturi so 
dopustni tudi tipi stavb NA, NV in NB. Na nepozidanih površinah je 
dopustno le urejanje garaž, parkirnih mest, otroških igrišč in 
zelenih zunanjih ureditev.« V MOL se z OPN zagotavljata 
enakomerna pokritost prostora in dostopnost do omrežja otroških 
igrišč. Zato je treba v območjih, kjer ta ni popolna, urediti nova 
otroška igrišča. Zemljišči s parc. št. 86 in 85/17, obe k. o. Šmartno 
pod Šmarno goro, sta le del nepozidanih površin znotraj soseske. 
S celovito zasnovo nepozidanih površin je mogoče v soseski 
poleg umestitve zelenih zunanjih ureditev in otroškega igrišča 
rešiti tudi problem pomanjkanja parkirnih mest. 

 

Vlagatelj pripombe M. Marolt 

Zaporedna številka 
pripombe 

414-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na zožitev Ulice Mirka Jurce na odseku 
preko zemljišča s parc. št. 2109/1, k. o. Kašelj, s širine 7,5 m na 
širino 5,0 m. V pripombi je navedeno, da je odsek ceste proti 
zahodu že opredeljen s prometnim koridorjem s širino 5,0 m. 
Pripomba se nanaša tudi na uskladitev meje OPPN 103 Kašelj, 
tako da bo ta potekala po meji zemljišča s parc. št. 2109/1, k. o. 
Kašelj. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je sprejemljiva v delu, ki se nanaša na širino Ulice Mirka 
Jurce. Obstoječa Ulica Mirka Jurce je urejena z zelo skromnimi 
prometnotehničnimi elementi in zagotavlja le dovoz za stanovalce. 
Na odseku vzdolž zemljišč s parc. št. 2109/1, 2109/8 in 2109/7, 
vse k. o. Kašelj, se Ulica Mirka Jurce navezuje na križišče s Cesto 
španskih borcev. Zaradi zagotavljanja prometne varnosti v križišču 
je širina prometnega koridorja na odseku približno 50 m do 



križišča ustrezna. Na podlagi pripombe se odsek ulice, ki je na 
večji razdalji od križišča, poenoti na širino 5,00 m. 
Pripomba ni sprejemljiva v delu, ki se nanaša na uskladitev meje 
OPPN 103 Kašelj. Navedeni OPPN je že v veljavi (Odlok o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja 
urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj; Uradni list RS, št. 92/10, 100/10) in 
še ni bil v celoti izveden. 

 

Vlagatelj pripombe M. Marolt 

Zaporedna številka 
pripombe 

416-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na zožitev Ulice Mirka Jurce na odseku 
preko zemljišča s parc. št. 2109/1, k. o. Kašelj, s širine 7,5 m na 
širino 5,0 m. V pripombi je navedeno, da je odsek ceste proti 
zahodu že opredeljen s prometnim koridorjem širine 5,0 m. 
Pripomba se nanaša tudi na uskladitev meje OPPN 103 Kašelj, 
tako da bo ta potekala po meji zemljišča s parc. št. 2109/1, k. o. 
Kašelj. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je sprejemljiva v delu, ki se nanaša na širino Ulice Mirka 
Jurce. Obstoječa Ulica Mirka Jurce je urejena z zelo skromnimi 
prometnotehničnimi elementi in zagotavlja le dovoz za stanovalce. 
Na odseku vzdolž zemljišč s parc. št. 2109/1, 2109/8 in 2109/7, 
vse k. o. Kašelj, se Ulica Mirka Jurce navezuje na križišče s Cesto 
španskih borcev. Zaradi zagotavljanja prometne varnosti v križišču 
je širina prometnega koridorja na odseku približno 50 m do 
križišča ustrezna. Na podlagi pripombe se odsek ulice, ki je na 
večji razdalji od križišča, poenoti na širino 5,00 m. 
Pripomba ni sprejemljiva v delu, ki se nanaša na uskladitev meje 
OPPN 103 Kašelj. Navedeni OPPN je že v veljavi (Odlok o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja 
urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj; Uradni list RS, št. 92/10, 100/10) in 
še ni bil v celoti izveden. 

 

Vlagatelj pripombe M. Marolt 

Zaporedna številka 
pripombe 

417-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na zožitev Ulice Mirka Jurce na odseku 
preko zemljišča s parc. št. 2109/1, k. o. Kašelj, s širine 7,5 m na 
širino 5,0 m. V pripombi je navedeno, da je odsek ceste proti 
zahodu že opredeljen s prometnim koridorjem širine 5,0 m. 
Pripomba se nanaša tudi na uskladitev meje OPPN 103 Kašelj, 
tako da bo ta potekala po meji zemljišča s parc. št. 2109/1, k. o. 
Kašelj. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je sprejemljiva v delu, ki se nanaša na širino Ulice Mirka 
Jurce. Obstoječa Ulica Mirka Jurce je urejena z zelo skromnimi 
prometnotehničnimi elementi in zagotavlja le dovoz za stanovalce. 
Na odseku vzdolž zemljišč s parc. št. 2109/1, 2109/8 in 2109/7, 
vse k. o. Kašelj, se Ulica Mirka Jurce navezuje na križišče s Cesto 
španskih borcev. Zaradi zagotavljanja prometne varnosti v križišču 
je širina prometnega koridorja na odseku približno 50 m do 



križišča ustrezna. Na podlagi pripombe se odsek ulice, ki je na 
večji razdalji od križišča, poenoti na širino 5,00 m. 
Pripomba ni sprejemljiva v delu, ki se nanaša na uskladitev meje 
OPPN 103 Kašelj. Navedeni OPPN je že v veljavi (Odlok o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja 
urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj; Uradni list RS, št. 92/10, 100/10) in 
še ni bil v celoti izveden. 

 

Vlagatelj pripombe P. Marolt 

Zaporedna številka 
pripombe 

16-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 13. člen, 12. odstavek. Vlagatelj pripombe 
navaja, da sprememba odloka predvideva možnost rekonstrukcije 
samo za objekte s predpisano namensko rabo PC ali PŽ, njegov 
objekt na Kajuhovi 67 pa se nahaja tudi na območju ZPp, zato je 
smiselno, da se možnost rekonstrukcije nanaša tudi za objekte v 
EUP z namensko rabo ZPp ob soglasju ustreznih javnih služb 
mestne občine Ljubljana. Zato predlaga, da se določilo dopolni 
tako, da se rekonstrukcija dopusti tudi za objekte v namenski rabi 
ZPp. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Prvi stavek 12. odstavka 13. člena že določa, da je na zakonito 
zgrajenih objektih, ki po namembnosti niso skladni s predpisano 
namensko rabo v EUP (kar pomeni, da se mednje umeščajo tudi 
objekti v ZPp), med drugimi posegi dopustna tudi rekonstrukcija. 

 

Vlagatelj pripombe P. Marolt 

Zaporedna številka 
pripombe 

16-002 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 13. člen, 12. odstavek. Vlagatelj pripombe 
navaja, da sprememba odloka predvideva možnost rekonstrukcije 
samo za objekte s predpisano namensko rabo PC ali PŽ, njegov 
objekt na Kajuhovi 67 pa se nahaja tudi na območju ZPp, zato je 
smiselno, da se možnost rekonstrukcije nanaša tudi za objekte v 
EUP z namensko rabo ZPp ob soglasju ustreznih javnih služb 
mestne občine Ljubljana. Zato predlaga, da se določilo dopolni 
tako, da se rekonstrukcija dopusti tudi za objekte v namenski rabi 
ZPp. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Prvi stavek 12. odstavka 13. člena že določa, da je na zakonito 
zgrajenih objektih, ki po namembnosti niso skladni s predpisano 
namensko rabo v EUP (kar pomeni, da se mednje umeščajo tudi 
objekti v ZPp), med drugimi posegi dopustna tudi rekonstrukcija. 

 

Vlagatelj pripombe S. Marolt 

Zaporedna številka 
pripombe 

585-001 

Povzetek pripombe 1. Pripomba se nanaša na neskladnost med OPN MOL – strateški 
del in dopolnjenim osnutkom OPPN 273 Tovil. 



2. Pripomba se nanaša na nestrinjanje z opredelitvijo poplavne 
ogroženosti območja OPPN 273 Tovil in neustrezno opredeljenimi 
vplivi plana na okolje z omilitvenimi ukrepi. 
3. Vlagatelj pripombe izraža nestrinjanje z opredelitvijo strank v 
postopku zaradi premajhnega odmika od parcelne meje. 
4. Vlagatelj pripombe izraža nestrinjanje s predlagano lokacijo 
uvoza in izvoza v OPPN 273 Tovil zaradi vpliva žarometov vozil 
na obstoječe objekte, zato predlaga povečanje odmika stavbe C 
do obstoječih objektov. 
5. Pripomba se nanaša na neustrezno rešitev križišča 
Mencingerjeve in Koprske ulice, ki bo zaradi povečanega prometa 
poddimenzionirano. 
6. Pripomba se nanaša na neustrezno izdelano okoljsko poročilo 
glede hrupa in poslabšanja bivanjske kakovosti s predlaganimi 
posegi v OPPN 273 Tovil. 
7. Vlagatelj pripombe izraža nestrinjanje z ugotovitvami strokovne 
podlage o arborističnem mnenju o drevnini za potrebe OPPN 273 
Tovil. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

1. Pripomba podaja mnenje. Mestni svet Mestne občine Ljubljana 
je 5. 7. 2010 na 41. seji sprejel Odlok o občinskem prostorskem 
načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (OPN MOL SD) in 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – 
izvedbeni del (OPN MOL ID). Za sprejem obeh odlokov je bilo 
predhodno pridobljeno soglasje nosilcev urejanja prostora. Oba 
odloka sta stopila v veljavo 23. 10. 2010. Trditev pripombodajalca, 
da je OPN MOL ID pravno sporen, torej ne drži. Odloka sta tudi 
medsebojno skladna. OPN MOL SD je pripravljen v merilu 
1:50.000, zato je generaliziran in se manjša območja, kot je na 
primer EUP VI-521 (Tovil) z namensko rabo SSsv – splošne 
večstanovanjske površine, ne prikazujejo. 
2. Pripomba se ne nanaša na vsebine OPN MOL ID. Na območju 
Tovila je veljavna študija »Izdelava kart poplavne nevarnosti za 
območje Državnega prostorskega načrta za zagotavljanje 
poplavne varnosti JZ dela Ljubljane (naročnik: Ministrstvo za 
okolje in prostor), Inženiring za vode, d.o.o., št. projekta: A71-
FR/09, Ljubljana, junij 2010« in je sestavni del prikaza stanja 
prostora. V okviru priprave OPPN je bila pripravljena dodatna 
študija, ki tudi ni del postopka sprememb in dopolnitev OPN MOL 
ID, saj je sestavni del postopka priprave OPPN 273 Tovil. 
3.–7. Pripombe se ne nanašajo na vsebine OPN MOL ID. 
Pripombe, ki se nanašajo na opredelitev strank v postopku zaradi 
premajhnega odmika od parcelne meje, lokacijo uvoza in izvoza v 
OPPN 273, rešitev križišča Mencingerjeve in Koprske ulice, 
okoljsko poročilo glede hrupa in poslabšanja bivanjske kakovosti 
ter na arboristično mnenje, se nanašajo na postopek priprave 
OPPN 273 Tovil in ne na postopek sprememb in dopolnitev OPN 
MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe S. Marolt 

Zaporedna številka 
pripombe 

999-001 



Povzetek pripombe 1. Pripomba se nanaša na neskladnost med OPN MOL – strateški 
del in dopolnjenim osnutkom OPPN 273 Tovil. 
2. Pripomba se nanaša na nestrinjanje z opredelitvijo poplavne 
ogroženosti območja OPPN 273 Tovil in neustrezno opredeljenimi 
vplivi plana na okolje z omilitvenimi ukrepi. 
3. Vlagatelj pripombe izraža nestrinjanje z opredelitvijo strank v 
postopku zaradi premajhnega odmika od parcelne meje. 
4. Vlagatelj pripombe izraža nestrinjanje s predlagano lokacijo 
uvoza in izvoza v OPPN 273 Tovil zaradi vpliva žarometov vozil 
na obstoječe objekte, zato predlaga povečanje odmika stavbe C 
do obstoječih objektov. 
5. Pripomba se nanaša na neustrezno rešitev križišča 
Mencingerjeve in Koprske ulice, ki bo zaradi povečanega prometa 
poddimenzionirano. 
6. Pripomba se nanaša na neustrezno izdelano okoljsko poročilo 
glede hrupa in poslabšanja bivanjske kakovosti s predlaganimi 
posegi v OPPN 273 Tovil. 
7. Vlagatelj pripombe izraža nestrinjanje z ugotovitvami strokovne 
podlage o arborističnem mnenju o drevnini za potrebe OPPN 273 
Tovil. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

1. Pripomba podaja mnenje. Mestni svet Mestne občine Ljubljana 
je 5. 7. 2010 na 41. seji sprejel Odlok o občinskem prostorskem 
načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (OPN MOL SD) in 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – 
izvedbeni del (OPN MOL ID). Za sprejem obeh odlokov je bilo 
predhodno pridobljeno soglasje nosilcev urejanja prostora. Oba 
odloka sta stopila v veljavo 23. 10. 2010. Trditev pripombodajalca, 
da je OPN MOL ID pravno sporen, torej ne drži. Odloka sta tudi 
medsebojno skladna. OPN MOL SD je pripravljen v merilu 
1:50.000, zato je generaliziran in se manjša območja, kot je na 
primer EUP VI-521 (Tovil) z namensko rabo SSsv – splošne 
večstanovanjske površine, ne prikazujejo. 
2. Pripomba se ne nanaša na vsebine OPN MOL ID. Na območju 
Tovila je veljavna študija »Izdelava kart poplavne nevarnosti za 
območje Državnega prostorskega načrta za zagotavljanje 
poplavne varnosti JZ dela Ljubljane (naročnik: Ministrstvo za 
okolje in prostor), Inženiring za vode, d.o.o., št. projekta: A71-
FR/09, Ljubljana, junij 2010« in je sestavni del prikaza stanja 
prostora. V okviru priprave OPPN je bila pripravljena dodatna 
študija, ki tudi ni del postopka sprememb in dopolnitev OPN MOL 
ID, saj je sestavni del postopka priprave OPPN 273 Tovil. 
3.–7. Pripombe se ne nanašajo na vsebine OPN MOL ID. 
Pripombe, ki se nanašajo na opredelitev strank v postopku zaradi 
premajhnega odmika od parcelne meje, lokacijo uvoza in izvoza v 
OPPN 273, rešitev križišča Mencingerjeve in Koprske ulice, 
okoljsko poročilo glede hrupa in poslabšanja bivanjske kakovosti 
ter na arboristično mnenje se nanašajo na postopek priprave 
OPPN 273 Tovil in ne na postopek sprememb in dopolnitev OPN 
MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe U. Marolt 



Zaporedna številka 
pripombe 

284-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izris gradbene linije v EUP RD-388. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predlagana zasnova novogradnje nadomešča obstoječi objekt. 
Povečava objekta je na južnem delu, ki je bolj oddaljen od PST, 
zaradi česar ne posega dodatno v koridor PST. 

 

Vlagatelj pripombe E. Martinc 

Zaporedna številka 
pripombe 

105-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 2612 in 2613, obe k. o. Kašelj, 1057/1, 1064/1, 1049/1 in 
1048/4, vse k. o. Zadobrova, 2614, 2615/1, 2615/2, 2617, 2618 in 
del 3709/3, vse k. o. Kašelj, ter 1042/1, 1056/1 in del 1500/1, vse 
k. o. Zadobrova, iz kmetijskega zemljišča (K1 in K2) v zazidljivo 
zemljišče za gradnjo stanovanjske hiše ter izvajanje dejavnosti 
predelave nenevarnih gradbenih odpadkov. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Posamezni posegi na kmetijska zemljišča so bili obravnavani v 
elaboratu posegov na kmetijska zemljišča in v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje. Novih pobud za spremembo namenske 
rabe kmetijskih zemljišč v tej fazi postopka ni več mogoče 
obravnavati. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe E. Martinc 

Zaporedna številka 
pripombe 

107-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 1673/1, 1673/2, 1673/3, 1674/6, 1674/8 in 1674/9, vse k. 
o. Sostro, iz območja gozdov v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe E. Martinc 

Zaporedna številka 
pripombe 

108-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe dela 
območja EUP GO-224 in ZS v BC. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 



so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe M. Masten 

Zaporedna številka 
pripombe 

874-001 

Povzetek pripombe Pripomba je nasprotovanje spremembi stopnje varstva pred 
hrupom na stanovanjskem območju Mesarska cesta iz II. v III. 
stopnjo varstva pred hrupom. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. Na podlagi 
ugotovitev okoljskega poročila se je v okviru predloga s. d. OPN 
MOL ID karta hrupa spremenila tako, da je odpravila 
pomanjkljivosti, ugotovljene v javno razgrnjenem okoljskem 
poročilu. Osnovo za pripravo karte hrupa so predstavljali zakonski 
okvir ter kriteriji, ki so bili postavljeni v okviru strokovne podlage 
Spremembe in dopolnitve področij varstva pred hrupom v OPN 
MOL ID (A-PROJEKT, 2015), ki so bili dopolnjeni na podlagi 
priporočil iz okoljskega poročila ter upoštevanja pripomb z javne 
razgrnitve dopolnjenega osnutka SD OPN MOL ID.  
Za območje stanovanjskega naselja ob Mesarski cesti se določi II. 
SVPH, razen v pasu ob Poljanski cesti, kjer se določi III. SVPH. 

 

Vlagatelj pripombe T. K. Mastnak Delorenzo 

Zaporedna številka 
pripombe 

25-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo načina urejanja na zemljišču 
s parc. št. 1353/1 in 1353/2, obe k. o. Slape, tako da se zemljišče 
izvzame iz OPPN 220 in priključi k EUP PO-819 (SSse). 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

OPN MOL ID za urejanje območij EUP PO-108 in EUP PO-853 
določa izdelavo OPPN z namenom celostnega urejanja. Pravilnik 
o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/2007) namreč določa, 
da se za večja območja v naselju, ki so namenjena zgoščanju 
pozidave ali razvoju naselja kot širitev na nove površine, predvidi 
izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta. S tem se 
zagotovijo racionalna raba prostora ter ustrezne prostorske 
ureditve, ki vključujejo celovite arhitekturne, krajinsko-arhitekturne 
in infrastrukturne rešitve (promet, komunala), opremljanje območja 
z družbeno infrastrukturo ter parcelacija. 
Pobuda, ki je bila podana na zemljišču s parc. št. 1353, k. o. 
Slape, je bila ocenjena kot sprejemljiva le v južnem delu navedene 
parcele, medtem ko je bila v delu, ki se nanaša na zemljišči s 



parc. št. 1353/1 in 1353/2, obe k. o. Slape, prej severni del 
enotnega zemljišča s parc. št. 1353, ocenjena kot nesprejemljiva 
in zato spremembe v gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID 
niso bile prikazane. 

 

Vlagatelj pripombe B. Matičič 

Zaporedna številka 
pripombe 

878-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 144/1, k. o. Štepanja vas, iz površin za ceste (PC) v 
površine za stanovanjsko in poslovno dejavnost. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Glede na nespremenjena prostorska dejstva podajamo stališče, ki 
je enako že podanemu v razgrnjenem osnutku OPN MOL ID: 
Pobuda se ne upošteva. Predlagani poseg se nahaja v območju 
predvidene širitve Kajuhove ceste v štiripasovnico. Predvidena 
širitev je v sklopu izvedbe drugega notranjega obroča, ki bo 
znatno pripomogel k izboljšanju prometne pretočnosti in 
dostopnosti. 

 

Vlagatelj pripombe F. Mazi 

Zaporedna številka 
pripombe 

557-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na zavrnitev spremembe namenske rabe in 
tipologije zazidave v EUP RN-408 v SSsv in V tako, da se na tem 
območju ohrani namenska raba SSce in tip NB, kot je v veljavnem 
OPN MOL ID. Vlagatelj pripombe meni, da: je predvidena 
prevelika koncentracija prebivalcev, ki se bodo težko vključevali 
na Jurčkovo cesto; je zaradi manjše poplavne nevarnosti 
neprimerno večati gostoto poselitve in bo v obstoječem naselju 
prišlo do problema pomanjkanja parkirnih mest. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba za zavrnitev spremembe namenske rabe, tipologije in 
višine za EUP RN-408 iz dopolnjenega osnutka OPN MOL ID ni 
sprejemljiva. Predlagana sprememba je skladna s strateškimi 
usmeritvami razvoja MOL, urbanistično zasnovo razvoja Rudnika 
in urbanističnimi merili: dostopnost, komunalna opremljenost, 
ustrezna namenska raba. V skladu s strategijo trajnostnega 
razvoja MOL se zgoščuje pozidava na zazidljivih in že 
infrastrukturno opremljenih območjih, mestno tkivo se dograjuje in 
razvija z upoštevanjem zmogljivosti infrastrukture ter varovanjem 
naravnega zaledja mesta in primarnih virov. S tem se omogočata 
notranji razvoj mesta in sanacija degradiranih območij. Predlagana 
lokacija je prometno dostopna, predlagana namenska raba je 
komplementarna z obstoječo, obravnavano območje je neurejeno, 
zaraščeno in neizkoriščeno. Urbanistična zasnova razvoja 
Rudnika v zasledovanju strateško zastavljenega cilja po zgoščanju 
poselitve ob vpadnicah predvideva dopolnjevanje in 
preoblikovanje pozidave ob Jurčkovi cesti, med drugim z 
umeščanjem centralnih dejavnosti, zgoščanjem poselitve in 
dopuščanjem višjega gabarita, ki je glede na to, da se gradi na 



barjanskem terenu, še vedno dokaj nizek (P+2, mestoma do P+3 
za urbanistične poudarke).  
Poleg tega velja, da mora vsaka predvidena gradnja že skladno z 
veljavnimi predpisi zadostiti pogojem za ustrezno prometno 
napajanje, pogojem in omejitvam za posege v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav (pri tem je treba zagotoviti, da 
se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem 
območju in izven njega), in pogojem za zagotovitev zadostnega 
števila parkirnih mest. 

 

Vlagatelj pripombe M. Medved 

Zaporedna številka 
pripombe 

346-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izvzem zemljišč, ki na severu mejijo na 
EUP GO-218 ZV in GO-217 SSse, na jugu na Litijsko cesto, na 
vzhodu na Gramozno pot in na zahodu na EUP GO-311 ZPps, iz 
območja EUP GO-263 SSsv in se opredelijo kot samostojna enota 
urejanja EUP. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe Mercator d.d. 

Zaporedna številka 
pripombe 

1062-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembe določil OPN MOL ID za 
zahodni del EUP JA 843 v skladu z izdelanim Strokovnim 
gradivom za utemeljitev pripomb za umestitev logistično 
distribucijskega centra (LDC) za potrebe delovanja družbe 



Poslovnega sistema Mercator d.d. na območju EUP JA-843 V 
OPN MOL – izvedbeni del: 
– izris nove EUP z namensko rabo IG, namenjeno umestitvi 
logistično-distribucijskega terminala. Vzhodna meja območja 
poteka po podaljšku Bratislavske ceste, 
– način urejanja za novo EUP se spremeni iz OPPN v OPN, 
– v območju nove EUP se dopusti faznost gradnje. Objekti se 
lahko izvajajo fazno s pripadajočo prometno in komunalno 
infrastrukturo, 
– višina objektov v novi EUP ob Kajuhovi ulici, ob železniški progi 
in ob Bratislavski cesti do 40,00 m, ob Letališki cesti do 25,00 m, 
– na območju nove EUP se zmanjša faktor FZP, in sicer s 15 % 
na 10 %, 
– na delu strehe objekta se v novi EUP dopusti ureditev parkirišč 
za osebna vozila. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Ukinitev EUP JA-843 in priključitev območja v EUP JA-362 z 
usmeritvami iz veljavnega plana izhajata iz tolmačenja, ki ga je 
podal pristojni nosilec urejanja okolja – Ministrstvo za okolje in 
prostor avgusta 2015, v katerem pravi, da spremembe in 
dopolnitve EUP JA-843 z namensko rabo IG niso skladne s 
strateškim delom OPN MOL in veljavnim OPN MOL ID, kjer je 
območje opredeljeno z namensko rabo PŽ. Poleg tega je bil med 
ministrstvom in MOL sklenjen dogovor, na podlagi katerega je 
MOL sprejel Sklep o začetku postopka priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega 
pomena za intermodalni logistični center (RRT – ILC) Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 17/2015), ki bo podal podrobnejše usmeritve za 
območje. 

 

Vlagatelj pripombe Mercator d.d. 

Zaporedna številka 
pripombe 

249-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na potek trase ceste, definirane z RL, preko 
zemljišč s parc. št. 261/10 in 261/11, obe k. o. Moste. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Potek trase preko novogradnje trgovskega objekta se ukine. Trasa 
ceste, definirana z RL, je bila rezultat idejne rešitve izdelanega 
projekta »Partnerstvo Šmartinska«, ki je v neposredni okolici 
predvideval drobitev grajene strukture na manjše otoke mešanega 
programa z visoko prostorsko intenzivnostjo. Temu je bila 
prilagojena tudi rešitev prometne mreže, ki pa se je zaradi 
drugačnih investicijskih potreb že spremenila. Obravnavana cesta, 
ki sedaj poteka preko obstoječega trgovskega objekta, zato tako iz 
urbanističnega kot tudi s prometnega vidika ni več smiselna in se 
zato lahko ukine. 

 

Vlagatelj pripombe Mercator d.d. 

Zaporedna številka 
pripombe 

471-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembe določil OPN MOL ID za 
zahodni del EUP JA 843 v skladu z izdelanim Strokovnim 



gradivom za utemeljitev pripomb za umestitev logistično 
distribucijskega centra (LDC) za potrebe delovanja družbe 
Poslovnega sistema Mercator d.d. na območju EUP JA-843 V 
OPN MOL – izvedbeni del: 
– izris nove EUP z namensko rabo IG, namenjeno umestitvi 
logistično-distribucijskega terminala. Vzhodna meja območja 
poteka po podaljšku Bratislavske ceste, 
– način urejanja za novo EUP se spremeni iz OPPN v OPN, 
– v območju nove EUP se dopusti faznost gradnje. Objekti se 
lahko izvajajo fazno s pripadajočo prometno in komunalno 
infrastrukturo, 
– višina objektov v novi EUP ob Kajuhovi ulici, ob železniški progi 
in ob Bratislavski cesti do 40,00 m, ob Letališki cesti do 25,00 m, 
– na območju nove EUP se zmanjša faktor FZP, in sicer s 15 % 
na 10 %, 
– na delu strehe objekta se v novi EUP dopusti ureditev parkirišč 
za osebna vozila. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Ukinitev EUP JA-843 in priključitev območja v EUP JA-362 z 
usmeritvami iz veljavnega plana izhajata iz tolmačenja, ki ga je 
podal pristojni nosilec urejanja okolja – Ministrstvo za okolje in 
prostor avgusta 2015, v katerem pravi, da spremembe in 
dopolnitve EUP JA-843 z namensko rabo IG niso skladne s 
strateškim delom OPN MOL in veljavnim OPN MOL ID, kjer je 
območje opredeljeno z namensko rabo PŽ. Poleg tega je bil med 
ministrstvom in MOL sklenjen dogovor, na podlagi katerega je 
MOL sprejel Sklep o začetku postopka priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega 
pomena za intermodalni logistični center (RRT – ILC) Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 17/2015), ki bo podal podrobnejše usmeritve za 
območje. 

 

Vlagatelj pripombe Mercator d.d. 

Zaporedna številka 
pripombe 

706-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 967/41, k. o. Slape, iz PC v CU, saj predstavlja 
funkcionalno zemljišče pred trgovskim objektom. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 



V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe Mercator d.d. 

Zaporedna številka 
pripombe 

723-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na ureditev zavijanja na desno in na levo na 
Zaloško cesto za tovorni promet za trgovsko dejavnost na 
zemljišču s parc. št. 941/1, k. o. Slape. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na vsebine OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V grafičnem delu OPN MOL ID je z regulacijskimi linijami in mejo 
EUP določen prometni koridor za ureditev cestnega sveta lokalne 
krajevne ceste Polje Cesta XXII in glavne mestne ceste Zaloške 
ceste ter za ureditev stika teh dveh prometnic, na katerega meji 
tudi zemljišče s parc. št. 941/1, k. o. Slape. Dovoljevanje oziroma 
prepovedovanje zavijanja na Zaloško cesto ali z nje ni predmet 
OPN MOL ID, temveč prometnega režima. V primeru iz pripombe 
bo prometni režim vzpostavljen skladno s projektno dokumentacijo 
PGD in PZI za preureditev Zaloške ceste. V teku je faza za zagon 
gradbenih del na terenu. 
Poleg tega pa se pripomba tudi ne nanaša na spremenjene 
vsebine OPN MOL ID – pripomba po vsebini predstavlja novo 
pobudo za spremembo OPN MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o 
pripravi Sprememb in dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 
79/13) in Javnega naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega 
osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu 
Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 
2015 (na spletni strani Mestne občine Ljubljana, na oglasnih 
deskah četrtnih skupnosti MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), 
se lahko v fazi obravnave pripomb z javne razgrnitve obravnavajo 
samo pripombe in predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene 
spremembe in dopolnitve OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 



Vlagatelj pripombe Mercator d.d. 

Zaporedna številka 
pripombe 

726-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na ureditev zavijanja na desno in na levo na 
Zaloško cesto za tovorni promet za trgovsko dejavnost na 
zemljišču s parc. št. 941/1, k. o. Slape. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na vsebine OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V grafičnem delu OPN MOL ID je z regulacijskimi linijami in mejo 
EUP določen prometni koridor za ureditev cestnega sveta lokalne 
krajevne ceste Polje Cesta XXII in glavne mestne ceste Zaloške 
ceste ter za ureditev stika teh dveh prometnic, na katerega meji 
tudi zemljišče s parc. št. 941/1, k. o. Slape. Dovoljevanje oziroma 
prepovedovanje zavijanja na Zaloško cesto ali z nje ni predmet 
OPN MOL ID, temveč prometnega režima. V primeru iz pripombe 
bo prometni režim vzpostavljen skladno s projektno dokumentacijo 
PGD in PZI za preureditev Zaloške ceste. V teku je faza za zagon 
gradbenih del na terenu. 
Poleg tega pa se pripomba tudi ne nanaša na spremenjene 
vsebine OPN MOL ID – pripomba po vsebini predstavlja novo 
pobudo za spremembo OPN MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o 
pripravi Sprememb in dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 
79/13) in Javnega naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega 
osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu 
Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 
2015 (na spletni strani Mestne občine Ljubljana, na oglasnih 
deskah četrtnih skupnosti MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), 
se lahko v fazi obravnave pripomb z javne razgrnitve obravnavajo 
samo pripombe in predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene 
spremembe in dopolnitve OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe Mercator d.d. 

Zaporedna številka 
pripombe 

733-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izris gradbene meje v EUP PL-21, ki 
poteka preko objekta na zemljišču s parc. št. 418, k. o. Poljansko 
predmestje. Vlagatelj predlaga, da se gradbena meja prestavi na 
linijo obstoječega objekta. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 



dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe Mercator d.d. 

Zaporedna številka 
pripombe 

750-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na ponovno prometno preučitev območja 
EUP GO-305 CU in reševanje problematike mirujočega prometa. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

OPN MOL ID predstavlja eno od podlag za postavitev novih 
ureditev v prostor. Natančna postavitev novih ureditev v prostor bo 
določena v načrtu za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma v 
načrtu za izvedbo. V fazi izdelave dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja oziroma v fazi izkazovanja pravice graditi 
bo treba izkazati tudi pravico za morebitni poseg v obstoječe 
ureditve na zemljišču s parc. št. 976/3, k. o. Bizovik. 

 

Vlagatelj pripombe Mercator d.d. 

Zaporedna številka 
pripombe 

759-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe dela 
zemljišča s parc. št. 352/4, k. o. Dobrunje, iz kmetijskih zemljišč v 
zazidljivo zemljišče zaradi gradnje parkirišč (izguba parkirnih mest 
zaradi gradnje Litijske ceste). 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Ureditev Litijske ceste, določene v LN (Odlok o 
lokacijskem načrtu za Litijsko cesto od Ceste II. grupe odredov do 
Sostrske ceste - MT9/2, Uradni list RS, št. 33/00 in 78/10), se ni 
spreminjala. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 



dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Posamezni posegi na kmetijska zemljišča so bili obravnavani v 
elaboratu posegov na kmetijska zemljišča in v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje. Novih pobud za spremembo namenske 
rabe kmetijskih zemljišč v tej fazi postopka ni več mogoče 
obravnavati. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe R. Metelko 

Zaporedna številka 
pripombe 

725-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na okoljsko poročilo, vezano na varianto 4a, 
ki je ocenjena kot najprimernejša varianta. Pripomba je 
nasprotovanje oceni varnega bivalnega okolja, oceni stanja vrst in 
habitatnih tipov ter območij ohranjanja narave. V pripombi je 
varianta 4/a ocenjena kot najbolj neprimerna varianta in se nanaša 
tudi na vprašanje glede stroškov gradnje in odkupov zemljišč. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predhodno izdelane strokovne podlage so preverile več potekov 
trase ceste do kamnoloma v Sadinji vasi (City Studio, 2009; PNG, 
2014; LUZ, d.d., 2015). V fazi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID so bile prikazane štiri variante poteka 
ceste do kamnoloma, ki so bile tudi javno razgrnjene. Okoljsko 
poročilo je kot edino sprejemljivo varianto z okoljskega vidika 
ocenilo varianto 4/a, pri čemer je predlagalo dodatne optimizacije 
poteka ceste. V predlog OPN MOL ID je tako vključena varianta 
4/c (optimizacija variante 4/a), ki v severnem delu načrtuje 
rekonstrukcije obstoječe Ceste II. grupe odredov, v južnem pa 
novo cesto po zahodnem robu doline do kamnoloma v Sadinji 
vasi. 

 

Vlagatelj pripombe M. Mihelič 

Zaporedna številka 
pripombe 

269-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na višino objekta. Vlagatelj predlaga, da 
predvideni objekt v EUP SL-191 ne bi presegal višine obstoječih 



objektov ob Trubarjevi ulici in da nikakor ne sledi nizu objektov ob 
Resljevi cesti, da se omeji gradnja podzemnih garaž na eno etažo 
ter da se poišče sedanjemu stanju ozelenitve količinsko 
uravnotežena in trajnostna zasaditev, ki bo nadomestila sedanji 
park. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Na podlagi usklajevanj s pristojnimi nosilci urejanja prostora 
(Ministrstvom za kulturo in Zavodom RS za varstvo kulturne 
dediščine) in izdelanimi idejnimi zasnovami objekta se delno 
korigirajo usmeritve za pozidavo območja SL-191. Skladno z 
določili nekdaj veljavnega ZN, v katerem je bilo že predvideno, da 
se del območja pozida, se dopušča navezava novega objekta na 
slepo fasado objekta ob Resljevi cesti, ki leži severno od 
predvidene gradnje, pozidava proti jugu pa se omeji. Nepozidan 
zunanji prostor na južni strani v navezavi na Trubarjevo ulico je 
opredeljen kot javna površina ter je v tem delu širok več kot 10 m 
in namenjen pešcem. Drevo na jugozahodnem delu EUP 
predstavlja pomembno vrednoto v gosto poseljenem mestnem 
okolju, zato se navede zahteva po njegovi ohranitvi oziroma 
nadomestitvi v neposredni bližini. 

 

Vlagatelj pripombe S. Mihelič 

Zaporedna številka 
pripombe 

290-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 285/5 in 445/2, obe k. o. Javor, iz kmetijskih zemljišč v 
zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Sprememba namenske rabe prostora na zemljiščih s parc. št. 
285/5 in 445/2, obe k. o. Javor, ni v skladu z urbanističnimi kriteriji 
zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so 
širitve naselij oziroma določitve novih stavbnih zemljišč le 
posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter organizirane 
gradnje. Poselitev se tudi usmerja v prostorske rezerve – 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih. 
Navedeni zemljišči sta bili že leta 1995 izven območja urejanja 
naselja Besnica (Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za 
planski celoti M12 Besnica in M13 Lipoglav, 70/95-3244). 

 

Vlagatelj pripombe V. Mihelič 

Zaporedna številka 
pripombe 

584-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP SL-191. Vlagatelj predlaga, da se 
določilo o višini predvidenega objekta natančneje definira in da se 
nova stavba višinsko uskladi z objektom na naslovu Trubarjeva 
cesta 37. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Na podlagi usklajevanj s pristojnimi nosilci urejanja prostora 
(Ministrstvom za kulturo in Zavodom RS za varstvo kulturne 
dediščine) in izdelanimi idejnimi zasnovami objekta se delno 
korigirajo usmeritve za pozidavo območja SL-191. Skladno z 
določili nekdaj veljavnega ZN, v katerem je bilo že predvideno, da 
se del območja pozida, se dopušča navezava novega objekta na 
slepo fasado objekta ob Resljevi cesti, ki leži severno od 
predvidene gradnje, pozidava proti jugu pa se omeji. Nepozidan 
zunanji prostor na južni strani v navezavi na Trubarjevo ulico je 
opredeljen kot javna površina ter je v tem delu širok več kot 10 m 
in namenjen pešcem. Drevo na jugozahodnem delu EUP 
predstavlja pomembno vrednoto v gosto poseljenem mestnem 
okolju, zato se navede zahteva po njegovi ohranitvi oziroma 
nadomestitvi v neposredni bližini. 

 

Vlagatelj pripombe D. Mihić 

Zaporedna številka 
pripombe 

231-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo določil PS-402 tako, da bodo 
lastnikom zemljišč na območju koridorja razširjene Dunajske ceste 
ob izvajanju OPPN zagotovljene nadomestne gradnje zaradi 
rušenja. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na vsebine OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Podrobnejše usmeritve za posamezne objekte bo podal OPPN, ki 
bo natančneje določil usmeritve za gradnjo v območju in reševal 
problem nadomestnih gradenj zaradi rušitev. 

 

Vlagatelj pripombe B. Mihovec 

Zaporedna številka 
pripombe 

850-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na ukinitev dela določila PPIP na zemljiščih s 
parc. št. *31/1 in*31/2 ter delu zemljišč s parc. št. 46/1 in 46/2, vse 
k. o. Ljubljana mesto, da je pri oblikovanju objekta in zunanjih 
ureditev treba uporabiti tradicionalne materiale (kot so omet, 
kamen, les, opeka ipd.). 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Obstoječa stara objekta Reber 15 in Reber 17 sta del pozidave 
srednjeveškega mestnega jedra Ljubljane in sta opredeljena kot 
stavbna dediščina. Osnovna, kulturna funkcija kulturne dediščine 
sta njeno neposredno vključevanje v prostor in aktivno življenje v 
njem, vendar objekta tudi predstavljata zelo pomembno veduto ob 
Ulici na Grad, vidno tudi v širši veduti, zato so pri oblikovanju 
objekta zelo pomembni uporabljeni materiali. Objekt bi s 
predlaganimi materiali s svojo pojavnostjo premočno prevzemal 
dominantnost v prostoru, zato je treba uporabiti tradicionalne 
materiale (kot so omet, kamen, les, opeka ipd.) v smislu sodobne 
arhitekturne reinterpretacije historične pojavnosti izvirnega 
objekta. 

 

Vlagatelj pripombe Mihovec d.o.o. 



Zaporedna številka 
pripombe 

1131-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na ukinitev dela določila PPIP na zemljiščih s 
parc. št. *31/1in *31/2 ter delu zemljišč s parc. št. 46/1 in 46/2, vse 
k. o. Ljubljana mesto, da je pri oblikovanju objekta in zunanjih 
ureditev treba uporabiti tradicionalne materiale (kot so omet, 
kamen, les, opeka ipd.). 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Obstoječa stara objekta Reber 15 in Reber 17 sta del pozidave 
srednjeveškega mestnega jedra Ljubljane in sta opredeljena kot 
stavbna dediščina. Osnovna, kulturna funkcija kulturne dediščine 
sta njeno neposredno vključevanje v prostor in aktivno življenje v 
njem, vendar objekta predstavljata tudi zelo pomembno veduto ob 
Ulici na Grad, vidno tudi v širši veduti, zato so pri oblikovanju 
objekta zelo pomembni uporabljeni materiali. Objekt bi s 
predlaganimi materiali s svojo pojavnostjo premočno prevzemal 
dominantnost v prostoru, zato je treba uporabiti tradicionalne 
materiale (kot so omet, kamen, les, opeka ipd.) v smislu sodobne 
arhitekturne reinterpretacije historične pojavnosti izvirnega 
objekta. 

 

Vlagatelj pripombe Mijaks investicije d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

148-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP ŠI-385, kjer sta predvideni gradnja 
doma za starejše in gradnja oskrbovanih stanovanj. Vlagatelj 
pripombe predlaga, da se umakne obveza po izgradnji doma za 
starejše in dopusti gradnja večstanovanjskih stavb v obsegu do 30 
% predvidenih BTP. Vlagatelj pripombe želi v območje umestiti 
mešano naselje, ki združuje mlajšo in starejšo populacijo po 
modelu skandinavskih držav. Poleg tega želi, da se umakne 
obveza po sočasnem urejanju parkovnih površin v EUP ŠI-386. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je delno sprejemljiva, na območju se sočasno z gradnjo 
doma za starejše ali oskrbovanih stanovanj dopusti tudi gradnja 
klasičnih stanovanj. Predlog, da se umakne obveza po sočasnem 
urejanju parkovnih površin, ni sprejemljiv, saj je treba sočasno z 
gradnjo stanovanj urediti tudi odprte zelene površine, ki bodo 
zagotavljale kakovostno bivanje v območju. 

 

Vlagatelj pripombe Mijaks investicije, d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

112-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopolnitev PPIP za TR-174. Vlagatelj 
pripombe predlaga, da se zaradi uvajanja mešanih naselij, ki 
združujejo mlajšo in starejšo populacijo, ki si medsebojno 
pomagata pri vsakdanjih opravilih, v nabor dopustnih objektov 
dodajo 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe pod pogojem, da 
njihova površina obsega največ do 30 % po FI dopustnih BTP. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Ker gre za območje, namenjeno občasnemu ali stalnemu bivanju 
različnih skupin prebivalstva, se dodatno dopusti urejanje 11220 



Tri- in večstanovanjskih stavb, ki se po površini omejijo, saj je 
EUP prvenstveno namenjena stanovanjskim površinam za 
posebne namene. 

 

Vlagatelj pripombe Mijaks investicije, d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

114-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na popravek PPIP v TR-531. Vlagatelj 
pripombe predlaga, da se briše določilo v zvezi z višino slemena, 
ker so vsa slemena obstoječih objektov višja za vsaj 20 cm. 
Veljavni ZN namreč določa višino stropa v hiši 240 cm, kar ni 
sprejemljivo po veljavni zakonodaji in tudi ne ustreza več 
modernim zahtevam bivanja, ter da se doda nekaj popravkov 
zaradi večje jasnosti določila. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Zaradi prilagoditve sodobnim standardom bivanja in veljavnim 
standardom projektiranja ter uskladitve z obstoječim stanjem se 
dopolnijo določila PPIP. 

 

Vlagatelj pripombe J. Miklavc 

Zaporedna številka 
pripombe 

309-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 816/1, k. o. Podmolnik, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Posamezni posegi na kmetijska zemljišča so bili obravnavani v 
elaboratu posegov na kmetijska zemljišča in v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje. Novih pobud za spremembo namenske 
rabe kmetijskih zemljišč v tej fazi postopka ni več mogoče 
obravnavati. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 



pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
Tudi sicer poseg ni skladen z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v nepozidana stavbna 
zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve naselij oziroma 
določitve novih stavbnih zemljišč le posledica zaokroževanja in 
zapolnjevanja vrzeli ter organizirane gradnje. Predlagani poseg bi 
ustvaril novo žarišče razpršene gradnje, ki je v prostoru negativen, 
degradirajoč pojav in je zato tudi zakonsko prepovedano njegovo 
širjenje. 

 

Vlagatelj pripombe A. Miletič 

Zaporedna številka 
pripombe 

495-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 3495/4 in 3495/12, obe k. o. Kašelj, iz kmetijskega in 
gozdnega zemljišča v stavbno za gradnjo stanovanjske hiše. Na 
zemljišču že stoji obstoječ stanovanjski objekt, na mestu katerega 
bi zgradili večji družinski objekt. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe Z. Milković 

Zaporedna številka 
pripombe 

746-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe na zemljišču 
s parc. št. 825, ko Ježica, in sicer iz najboljših kmetijskih površin v 
stavbno zemljišče razpršene poselitve. 



Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
 
Posamezni posegi na kmetijska zemljišča so bili obravnavani v 
elaboratu posegov na kmetijska zemljišča in v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje. Novih pobud za spremembo namenske 
rabe kmetijskih zemljišč v tej fazi postopka ni več mogoče 
obravnavati. 
 
Če je bilo za objekt izdano gradbeno dovoljenje, je le-ta legalen in 
sprememba vsebin OPN MOL ni potrebna 

 

Vlagatelj pripombe M. Minjovič 

Zaporedna številka 
pripombe 

430-001 

Povzetek pripombe Pripomba je predlog za določitev ceste skladno s potekom meje 
zemljišča s parc. št. 2240/18, k. o. Stožice. V pripombi je 
navedeno, da je bila za določitev poteka poti izvedena parcelacija 
zemljišča s parc. št. 2240/18, k. o. Stožice. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V grafičnem delu OPN MOL ID je z regulacijskimi elementi 
določena obstoječa javna pot za vsa vozila. Na podlagi pripombe 
se izris regulacijskih linij in osi uskladi s potekom mej zemljišča s 
parc. št. 2240/18, k. o. Stožice. 

 

Vlagatelj pripombe M. Minjovič 



Zaporedna številka 
pripombe 

443-001 

Povzetek pripombe Pripomba je predlog za določitev ceste skladno s potekom meje 
zemljišča s parc. št. 2240/18, k. o. Stožice. V pripombi je 
navedeno, da je bila za določitev poteka poti izvedena parcelacija 
zemljišča s parc. št. 2240/18, k. o. Stožice. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V grafičnem delu OPN MOL ID je z regulacijskimi elementi 
določena obstoječa javna pot za vsa vozila. Na podlagi pripombe 
se izris regulacijskih linij in osi uskladi s potekom mej zemljišča s 
parc. št. 2240/18, k. o. Stožice. 

 

Vlagatelj pripombe M. Mirkov 

Zaporedna številka 
pripombe 

478-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na opredelitev prometnega koridorja za 
Športno ulico. Vlagatelj pripombe navaja, da obstoječa ureditev 
Športne ulice ustreza vsem stanovalcem. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Regulacijske linije za opredelitev prometnega koridorja Športne 
ulice so izrisane skladno s potekom mej zemljišč in določajo 
dvosmerno javno dostopno pot s širino od 3 m (zahodni 
povezovalni odsek Športne ulice) do 7 m; na južnem odseku 
Športne ulice so v širino prometnega koridorja zajeti še žepi za 
pravokotno parkiranje. Zemljišče s parc. št. 377/1, k. o. Kašelj, je 
del javnih površin – javni cestni svet. 

 

Vlagatelj pripombe Ž. Mlađenović 

Zaporedna številka 
pripombe 

173-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 581/12, k. o. Trebeljevo, iz območja gozda v kmetijska 
zemljišča na podlagi izdane odločbe Zavoda za gozdove 
Slovenije. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Za spremembo namenske rabe iz območja gozda v kmetijska 
zemljišča se v tej fazi postopka sprememb in dopolnitev OPN 
MOL ID upoštevajo odločbe o krčitvi gozda v kmetijske namene, ki 
jih je izdal Zavod za gozdove Slovenije do 28. 7. 2015. Pripomba 
je zato sprejemljiva. 

 

Vlagatelj pripombe A. Mlakar 

Zaporedna številka 
pripombe 

1081-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 191/1, 191/2, 191/3 in 191/4, vse k. o. Dobrunje, iz 
kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljiva zemljišča. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 



Predlagani poseg ni skladen z varstvenimi režimi (območje 
srednje nevarnosti zaradi poplav). Predlagani poseg tudi ni v 
skladu s strateškimi izhodišči ter urbanističnimi kriteriji zgoščanja 
in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v nepozidana 
stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve naselij le 
posledica zaokroževanja ter organizirane gradnje. 

 

Vlagatelj pripombe S. Mlakar 

Zaporedna številka 
pripombe 

396-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 96/25, k. o. Podmolnik, v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu.  
V tem delu naselja je načrtovano novo večje zazidljivo območje za 
stanovanjsko gradnjo, ki se bo urejalo z OPPN. V območju 
obstoječih poselitvenih enot so iz bilance zemljišč razvidne 
prostorske rezerve (nepozidana stavbna zemljišča), na podlagi 
katerih dodatno širjenje oziroma povečevanje stavbnih zemljišč ni 
dovoljeno. 

 

Vlagatelj pripombe L. Mohar 

Zaporedna številka 
pripombe 

1035-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP ŠI-64. Vlagatelj pripombe predlaga, 
da se v OPN MOL ID lokacija za zbiranje odpadkov določi 
podrobneje. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na vsebine OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Lokacije za zbiranje odpadkov se določijo na podlagi Odloka o 
zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v MOL (Uradni list RS, 
št. 34/2012). V karti 4.6 je prikazano stanje lokacij zbiralnic ločenih 
frakcij odpadkov iz podatkovne baze izvajalca gospodarske javne 
službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. Postavitev 
zbiralnic in njihovo vzdrževanje sta v izključni pristojnosti izvajalca 
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov, v OPN MOL pa so podatki samo preneseni. Pobudo za 
morebitno prestavitev ali drugačno rešitev je treba nasloviti na JP 
Snaga kot izvajalca gospodarske javne službe zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov in pristojni organ mestne uprave MOL za 
gospodarske družbe. 

 

Vlagatelj pripombe L. Mohar 



Zaporedna številka 
pripombe 

205-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP ŠI-64. Vlagatelj pripombe predlaga, 
da se v OPN MOL ID lokacija za zbiranje odpadkov določi 
podrobneje. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na vsebine OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Lokacije za zbiranje odpadkov se določijo na podlagi Odloka o 
zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v MOL (Uradni list RS, 
št. 34/2012). V karti 4.6 je prikazano stanje lokacij zbiralnic ločenih 
frakcij odpadkov iz podatkovne baze izvajalca gospodarske javne 
službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. Postavitev 
zbiralnic in njihovo vzdrževanje sta v izključni pristojnosti izvajalca 
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov, v OPN MOL pa so podatki samo preneseni. Pobudo za 
morebitno prestavitev ali drugačno rešitev je treba nasloviti na JP 
Snaga kot izvajalca gospodarske javne službe zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov in pristojni organ mestne uprave MOL za 
gospodarske družbe. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Bežigrad 

Zaporedna številka 
pripombe 

1125-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na nasprotovanje spremembam stopenj 
varstva pred hrupom (iz II. v III stopnjo). 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. 
Sprememba karte hrupa v spremembah in dopolnitvah OPN MOL 
ID je bila potrebna zaradi sprememb področne zakonodaje, novo 
izdelane Strateške karte hrupa za IPPC zavezance v MOL-u, 
novelacije karte hrupa cestnega prometa za MOL, strateške karte 
hrupa za pomembne železniške proge v RS in ločeno za MOL. V 
okviru sprememb in dopolnitev OPN MOL ID se je tako pripravil 
nov predlog stopenj varstva pred hrupom, ki upošteva tudi 
dejansko stanje na osnovi kartiranja hrupa cest, železnic in IPPC 
zavezancev v letih 2012–2014. Na podlagi ugotovitev okoljskega 
poročila se je v okviru predloga s. d. OPN MOL ID karta hrupa 
spremenila tako, da je odpravila pomanjkljivosti, ugotovljene v 
javno razgrnjenem okoljskem poročilu. Osnovo za pripravo karte 
hrupa so predstavljali zakonski okvir ter kriteriji, ki so bili 
postavljeni v okviru strokovne podlage Spremembe in dopolnitve 
področij varstva pred hrupom v OPN MOL ID (A-PROJEKT, 
2015), ki so bili dopolnjeni na podlagi priporočil iz okoljskega 
poročila ter upoštevanja pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega 
osnutka SD OPN MOL ID.  
Kjer stanje hrupne obremenjenosti to omogoča, je določena II. 
stopnja varstva pred hrupom, drugod je v območjih poselitve 
določena potencialna II. SVPH, kjer se dolgoročno zagotavljajo 
taki ukrepi, da bo mogoča določitev II. SVPH. Na podlagi opisanih 
izhodišč in kriterijev se v delu ob prometnicah, ki so določene z 
namensko rabo »PC« ali so obremenjene z več kot 1 mio vozil 
letno, določi III. SVPH, drugod pa II. SVPH. 



 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Bežigrad 

Zaporedna številka 
pripombe 

1132-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na nasprotovanje spremembam, ki 
dovoljujejo večje obremenitve s hrupom, prikazanim na karti hrupa 
v grafičnem delu dopolnjenega osnutka OPN MOL ID in v 
tekstualnem delu (89. člen, 1. in 4. odstavek) OPN MOL ID. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Sprememba karte hrupa v spremembah in dopolnitvah OPN MOL 
ID je bila potrebna zaradi sprememb področne zakonodaje, novo 
izdelane Strateške karte hrupa za IPPC zavezance v MOL-u, 
novelacije karte hrupa cestnega prometa za MOL, strateške karte 
hrupa za pomembne železniške proge v RS in ločeno za MOL. V 
okviru sprememb in dopolnitev OPN MOL ID se je tako pripravil 
nov predlog stopenj varstva pred hrupom, ki upošteva tudi 
dejansko stanje na osnovi kartiranja hrupa cest, železnic in IPPC 
zavezancev v letih 2012–2014. Na podlagi ugotovitev okoljskega 
poročila se je v okviru predloga s. d. OPN MOL ID karta hrupa 
spremenila tako, da je odpravila pomanjkljivosti, ugotovljene v 
javno razgrnjenem okoljskem poročilu. Osnovo za pripravo karte 
hrupa so predstavljali zakonski okvir ter kriteriji, ki so bili 
postavljeni v okviru strokovne podlage Spremembe in dopolnitve 
področij varstva pred hrupom v OPN MOL ID (A-PROJEKT, 
2015), ki so bili dopolnjeni na podlagi priporočil iz okoljskega 
poročila ter upoštevanja pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega 
osnutka s. d. OPN MOL ID.  
 
Kjer stanje hrupne obremenjenosti to omogoča, je določena II. 
stopnja varstva pred hrupom (SVPH), drugod je v območjih 
poselitve določena potencialna II. SVPH, kjer se dolgoročno 
zagotavljajo taki ukrepi, da bo mogoča določitev II. SVPH. Število 
prebivalcev glede na hrupno obremenjenost se spremembami 
stopenj varstva pred hrupom v spremembah in dopolnitvah OPN 
MOL ID ne povečuje glede na hrupno obremenjenost števila 
prebivalcev v veljavnem OPN MOL ID. Na območjih, kjer je v 
predlogu s. d. OPN MOL ID opredeljena II. stopnja varstva pred 
hrupom, živi 109.224 oziroma 36 % vseh prebivalcev MOL (stalnih 
in začasnih), kar je za 1.096 oziroma 1 % manj kot v veljavnem 
OPN MOL ID. To predstavlja 0,4 % vseh prebivalcev občine. Na 
območjih, kjer je v predlogu s. d. OPN MOL ID opredeljena 
potencialna II. stopnja varstva pred hrupom, živi 8.980 oziroma 3 
% vseh prebivalcev MOL (stalnih in začasnih). Pogoji za II. SVPH 
se s predlogom s. d. OPN MOL ID torej zagotavljajo za 39 % vseh 
prebivalcev MOL oziroma za 2 % več prebivalcem kot v veljavnem 
OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Bežigrad 

Zaporedna številka 
pripombe 

556-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 32. člen, 1. odstavek. Vlagatelji pripombe 
nasprotujejo določilu, ki omogoča, da se zelene površine lahko 
zagotavljajo tudi na delih stavb. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Popravek 1. odstavka 32. člena je redakcijske narave, saj gre le 
za uskladitev z 10. odstavkom, ki pravi, da je nekaterih primerih 
(širše mestno središče …) dopustno zagotoviti do 35 % FBP v 
večstanovanjskih stavbah, v stanovanjskih stavbah za druge 
posebne družbene skupine ter FZP v nestanovanjskih stavbah 
tudi na delih stavb. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Bežigrad 

Zaporedna številka 
pripombe 

558-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na nasprotovanje spremembam, ki 
dovoljujejo večje obremenitve s hrupom, prikazanim na karti hrupa 
v grafičnem delu dopolnjenega osnutka OPN MOL ID in v 
tekstualnem delu (89. člen, 1. in 4. odstavek) OPN MOL ID. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Sprememba karte hrupa v spremembah in dopolnitvah OPN MOL 
ID je bila potrebna zaradi sprememb področne zakonodaje, novo 
izdelane Strateške karte hrupa za IPPC zavezance v MOL-u, 
novelacije karte hrupa cestnega prometa za MOL, strateške karte 
hrupa za pomembne železniške proge v RS in ločeno za MOL. V 
okviru sprememb in dopolnitev OPN MOL ID se je tako pripravil 
nov predlog stopenj varstva pred hrupom, ki upošteva tudi 
dejansko stanje na osnovi kartiranja hrupa cest, železnic in IPPC 
zavezancev v letih 2012–2014. Na podlagi ugotovitev okoljskega 
poročila se je v okviru predloga s. d. OPN MOL ID karta hrupa 
spremenila tako, da je odpravila pomanjkljivosti, ugotovljene v 
javno razgrnjenem okoljskem poročilu. Osnovo za pripravo karte 
hrupa so predstavljali zakonski okvir ter kriteriji, ki so bili 
postavljeni v okviru strokovne podlage Spremembe in dopolnitve 
področij varstva pred hrupom v OPN MOL ID (A-PROJEKT, 
2015), ki so bili dopolnjeni na podlagi priporočil iz okoljskega 
poročila ter upoštevanja pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega 
osnutka s. d. OPN MOL ID.  
 
Kjer stanje hrupne obremenjenosti to omogoča, je določena II. 
stopnja varstva pred hrupom (SVPH), drugod je v območjih 
poselitve določena potencialna II. SVPH, kjer se dolgoročno 
zagotavljajo taki ukrepi, da bo mogoča določitev II. SVPH. Število 
prebivalcev glede na hrupno obremenjenost se spremembami 
stopenj varstva pred hrupom v spremembah in dopolnitvah OPN 
MOL ID ne povečuje glede na hrupno obremenjenost števila 
prebivalcev v veljavnem OPN MOL ID. Na območjih, kjer je v 
predlogu s. d. OPN MOL ID opredeljena II. stopnja varstva pred 
hrupom, živi 109.224 oziroma 36 % vseh prebivalcev MOL (stalnih 
in začasnih), kar je za 1.096 oziroma 1 % manj kot v veljavnem 
OPN MOL ID. To predstavlja 0,4 % vseh prebivalcev občine. Na 
območjih, kjer je v predlogu s. d. OPN MOL ID opredeljena 
potencialna II. stopnja varstva pred hrupom, živi 8.980 oziroma 3 
% vseh prebivalcev MOL (stalnih in začasnih). Pogoji za II. SVPH 



se s predlogom s. d. OPN MOL ID torej zagotavljajo za 39 % vseh 
prebivalcev MOL oziroma za 2 % več prebivalcem kot v veljavnem 
OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Bežigrad 

Zaporedna številka 
pripombe 

559-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo stopnje hrupa iz IV. v 
dosedanjo III. stopnjo. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Gre za popravek izrisa ploščadi med PS Mercator in 
Herbersteinovo ulico – vrnitev iz območja namenske rabe POd –
drugih prometnih površin nazaj v regulacijsko linijo ter s tem 
posledično spremembo stopnje hrupa iz IV. v dosedanjo III. 
stopnjo. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Bežigrad 

Zaporedna številka 
pripombe 

560-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo izrisa EUP BE-575 tako, da 
bo možna razširitev križišča ali preureditev v krožišče med ulicami 
Bežigrad, Hranilniško, Staničevo in dovozom do Lidla zaradi 
povečanega prometa. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Povečan promet na križišču med ulicami Bežigrad, Hranilniško, 
Staničevo in dovozom do Lidla je treba preveriti s posebno 
prometno študijo, ki bo podala usmeritve za morebitne 
spremembe v novem postopku sprememb in dopolnitev OPN MOL 
ID. 
 



Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Center 

Zaporedna številka 
pripombe 

1089-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo območja varstva pred 
hrupom. Vlagatelj predlaga, da se območje Kliničnega centra s 
klinikami in bolnišnicami uvrsti nazaj v II. stopnjo varstva pred 
hrupom. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. Na podlagi 
ugotovitev okoljskega poročila se je v okviru predloga s. d. OPN 
MOL ID karta hrupa spremenila tako, da je odpravila 
pomanjkljivosti, ugotovljene v javno razgrnjenem okoljskem 
poročilu. Osnovo za pripravo karte hrupa so predstavljali zakonski 
okvir ter kriteriji, ki so bili postavljeni v okviru strokovne podlage 
Spremembe in dopolnitve področij varstva pred hrupom v OPN 
MOL ID (A-PROJEKT, 2015), ki so bili dopolnjeni na podlagi 
priporočil iz okoljskega poročila ter upoštevanja pripomb z javne 
razgrnitve dopolnjenega osnutka SD OPN MOL ID.  
Za območje Kliničnega centra se, kjer stanje omogoča, ohranja II. 
stopnja varstva pred hrupom, razen v pasu ob prometnicah, kjer 
se določi III. stopnja varstva pred hrupom ali potencialna II. 
stopnja varstva pred hrupom. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Center 

Zaporedna številka 
pripombe 

1090-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo območja varstva pred 
hrupom. Vlagatelj predlaga, da se območje Kliničnega centra s 
klinikami in bolnišnicami uvrsti nazaj v II. stopnjo varstva pred 
hrupom. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. Na podlagi 
ugotovitev okoljskega poročila se je v okviru predloga s. d. OPN 
MOL ID karta hrupa spremenila tako, da je odpravila 
pomanjkljivosti, ugotovljene v javno razgrnjenem okoljskem 
poročilu. Osnovo za pripravo karte hrupa so predstavljali zakonski 
okvir ter kriteriji, ki so bili postavljeni v okviru strokovne podlage 
Spremembe in dopolnitve področij varstva pred hrupom v OPN 
MOL ID (A-PROJEKT, 2015), ki so bili dopolnjeni na podlagi 
priporočil iz okoljskega poročila ter upoštevanja pripomb z javne 
razgrnitve dopolnjenega osnutka SD OPN MOL ID.  



Za območje Kliničnega centra se, kjer stanje omogoča, ohranja II. 
stopnja varstva pred hrupom, razen v pasu ob prometnicah, kjer 
se določi III. stopnja varstva pred hrupom ali potencialna II. 
stopnja varstva pred hrupom. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Center 

Zaporedna številka 
pripombe 

465-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo območja varstva pred 
hrupom. Vlagatelj predlaga, da se območje Kliničnega centra 
uvrsti nazaj v II. stopnjo varstva pred hrupom. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. Na podlagi 
ugotovitev okoljskega poročila se je v okviru predloga s. d. OPN 
MOL ID karta hrupa spremenila tako, da je odpravila 
pomanjkljivosti, ugotovljene v javno razgrnjenem okoljskem 
poročilu. Osnovo za pripravo karte hrupa so predstavljali zakonski 
okvir ter kriteriji, ki so bili postavljeni v okviru strokovne podlage 
Spremembe in dopolnitve področij varstva pred hrupom v OPN 
MOL ID (A-PROJEKT, 2015), ki so bili dopolnjeni na podlagi 
priporočil iz okoljskega poročila ter upoštevanja pripomb z javne 
razgrnitve dopolnjenega osnutka SD OPN MOL ID.  
Za območje Kliničnega centra se, kjer stanje omogoča, ohranja II. 
stopnja varstva pred hrupom, razen v pasu ob prometnicah, kjer 
se določi III. stopnja varstva pred hrupom ali potencialna II. 
stopnja varstva pred hrupom. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Črnuče 

Zaporedna številka 
pripombe 

514-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na predlog, da se otroško igrišče v 
stanovanjski soseski v Spodnjih Črnučah, v EUP ČR-449, na 
zemljišču s parc. št. 1155/18, k. o. Stožice, opredeli kot javna 
površina. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V MOL se z OPN zagotavljata enakomerna pokritost prostora in 
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, 
kjer ti nista popolni, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in 
rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo 
mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in 
se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih 
rabah. 
Obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka OPN 
MOL ID ohranjajo oziroma nadomeščajo znotraj funkcionalnih 
enot, saj predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske 
gradnje. Javne površine za obstoječa otroška igrišča v območju 
sosesk se opredelijo le za tista otroška igrišča, ki spadajo med 
otroška igrišča, ki zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti. 

 



Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Črnuče 

Zaporedna številka 
pripombe 

514-002 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na predlog, da se otroško igrišče v 
stanovanjski soseski v Spodnjih Črnučah, v EUP ČR-449, na 
zemljišču s parc. št. 1155/12, k. o. Stožice, opredeli kot javna 
površina. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V MOL se z OPN zagotavljata enakomerna pokritost prostora in 
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, 
kjer ti nista popolni, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in 
rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo 
mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in 
se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih 
rabah. 
Obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka OPN 
MOL ID ohranjajo oziroma nadomeščajo znotraj funkcionalnih 
enot, saj predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske 
gradnje. Javne površine za obstoječa otroška igrišča v območju 
sosesk se opredelijo le za tista otroška igrišča, ki spadajo med 
otroška igrišča, ki zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Črnuče 

Zaporedna številka 
pripombe 

514-003 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na predlog, da se otroško igrišče v 
stanovanjski soseski v Spodnjih Črnučah, v EUP ČR-449, na 
zemljiščih s parc. št. 1107/82, 1107/81, 1107/15, 1107/94, 
1107/42 in 1107/32, vse k. o. Črnuče, opredeli kot javna površina. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V MOL se z OPN zagotavljata enakomerna pokritost prostora in 
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, 
kjer ti nista popolni, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in 
rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo 
mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in 
se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih 
rabah. 
Obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka OPN 
MOL ID ohranjajo oziroma jo znotraj funkcionalnih enot, saj 
predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske gradnje. Javne 
površine za obstoječa otroška igrišča v območju sosesk se 
opredelijo le za tista otroška igrišča, ki spadajo med otroška 
igrišča, ki zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Črnuče 

Zaporedna številka 
pripombe 

514-004 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na predlog, da se otroško igrišče v 
stanovanjski soseski v Spodnjih Črnučah, v EUP ČR-449, na 
zemljiščih s parc. št. 1107/98, 1107/89 in 1107/90, vse k. o. 
Črnuče, opredeli kot javna površina. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V MOL se z OPN zagotavljata enakomerno pokritost prostora in 
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, 
kjer ti nista popolni, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in 
rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo 
mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in 
se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih 
rabah. 
Obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka OPN 
MOL ID ohranjajo oziroma nadomeščajo znotraj funkcionalnih 
enot, saj predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske 
gradnje. Javne površine za obstoječa otroška igrišča v območju 
sosesk se opredelijo le za tista otroška igrišča, ki spadajo med 
otroška igrišča, ki zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Črnuče 

Zaporedna številka 
pripombe 

514-005 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na predlog, da se otroško igrišče v 
stanovanjski soseski v Črnučah, v EUP ČR-312, na zemljišču s 
parc. št. 279/2, k. o. Črnuče, opredeli kot javna površina. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Otroško igrišče v stanovanjski soseski v Črnučah, v EUP ČR-312, 
na zemljišču s parc. št. 279/2, k. o. Črnuče, je v OPN MOL ID 
opredeljeno kot javna površina. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Črnuče 

Zaporedna številka 
pripombe 

514-006 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na pešpot od Poti k sejmišču do OŠ Maksa 
Pečarja, vrtca, cerkve in pokopališča, v EUP ČR-576, predlagana 
je dopolnitev PPIP z: »Za otroške in invalidske vozičke se izvede 
povezava med vrtcem, šolo in pokopališčem ter Potjo k sejmišču z 
dvigalom.« 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva tako, da se dopolni PPIP: »Ob pešpoti je 
dopustna tudi izvedba povezave med vrtcem, šolo in 
pokopališčem ter Potjo k sejmišču z dvigalom za otroške in 
invalidske vozičke. Dvigalo je treba izvesti v transparentni izvedbi 
kot stekleni paviljon.« 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Črnuče 

Zaporedna številka 
pripombe 

514-007 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na predlog, da se zaradi zaščite pred 
poplavo Črnušnice v OPN MOL ID vnese lokacija nasipa vzhodno 
od Črnušnice in severno od železniške proge v dolžini 50 m. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pobuda glede vnosa lokacije nasipa ob vzhodnem delu Črnušnice 
in severno od železniške proge v dolžini 50 m v OPN MOL ID je 
že vključena v OPN MOL ID. 



Po splošnih določilih odloka OPN MOL ID (12. člen: drugi dopustni 
objekti in posegi v prostor) so vodnogospodarske ureditve (dela za 
vzdrževanje in urejanje voda, na primer zadrževalniki, ureditve za 
odvzem in odvod vode, ureditve poplavnih ravnic, nasipi za 
obrambo pred poplavami, regulacije vodotokov) dopustne na 
celotnem območju OPN MOL ID ne glede na določbe 11. člena 
odloka. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Črnuče 

Zaporedna številka 
pripombe 

514-008 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na gospodarsko cono ob Brnčičevi ulici (EUP 
ČR-545 in ČR-472). Predlagano je, da naj se za EUP ČR-545 in 
ČR-472 izdela OPPN, v usmeritvah za izdelavo OPPN pa naj se 
predvidijo dejavnosti, ki bodo ekološko sprejemljive, z zahtevo za 
ozelenitev celotne cone v skladu z normativom OPN MOL ID za 
zelene površine. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pobuda glede uvedbe sanacijskega OPPN je že upoštevana v 
OPN MOL ID, saj je poleg OPPN, določenih na karti 5 (načini 
urejanja), dopustna izdelava OPPN v skladu s predpisi s področja 
urejanja prostora za posamezno EUP ali manjše območje znotraj 
posamezne EUP tudi takrat, kadar njegova izdelava ni predvidena 
s tem odlokom, če: se za območje ali manjše območje znotraj 
posamezne EUP izkaže investicijski interes in ta ni v nasprotju s 
Strateškim prostorskim načrtom MOL za predlagano območje, gre 
za ureditve zaradi posledic naravnih in drugih nesreč, je na 
obstoječih gradbenih parcelah treba izvesti predhodno 
komasacijo, ni mogoče zagotoviti dostopov do gradbenih parcel, 
obstoječe lastništvo gradbenih parcel onemogoča racionalno 
gradnjo gospodarske javne infrastrukture, gre za gradnjo objektov 
in naprav gospodarske javne infrastrukture. 
Pobuda glede zahteve za ozelenitev gospodarske cone v skladu z 
normativom po odloku OPN MOL ID je že upoštevana v OPN 
MOL ID, saj so za EUP ČR-473 in EUP ČR-545 določeni splošni 
prostorski izvedbeni pogoji, ki določajo, da mora biti FZP - faktor 
zelenih površin najmanj 15 % in da je treba v območju zelenih 
klinov upoštevati tudi določilo, da se FZP poveča za 5 %, število z 
odlokom OPN MOL ID predpisanih dreves v območjih, kjer je 
število dreves predpisano na hektar, pa za 20 % oziroma najmanj 
za eno drevo. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Črnuče 

Zaporedna številka 
pripombe 

514-009 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na OPPN 150: Območje pod Dunajsko cesto 
(EUP ČR-522 in EUP ČR-523). Predlagana je dopolnitev 
usmeritev za izdelavo OPPN: pred izgradnjo cone EUP ČR-522 je 
treba zgraditi povezovalno cesto Dunajska cesta–Pot k sejmišču s  
semaforiziranim križiščem na Dunajski cesti, hodnikom za pešce 
in kolesarsko stezo; ob železniški progi Ljubljana–Kamnik naj se 
predvidi železniško postajališče za potrebe EUP ČR-522. 



Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Usmeritev, da je treba pred izgradnjo cone EUP ČR-522 zgraditi 
povezovalno cesto Dunajska cesta–Pot k sejmišču s 
semaforiziranim križiščem na Dunajski cesti, hodnikom za pešce 
in kolesarsko stezo, je že vključena v OPN MOL ID. V usmeritvah 
OPPN je določeno, da je treba sočasno z izgradnjo območja 
zagotoviti javni potniški promet. Povezovalna cesta Dunajska 
cesta–Pot k sejmišču je v OPN MOL ID določena kot LZ – lokalna 
zbirna cesta s prečnim profilom: dvopasovno vozišče, stranski 
zeleni pasovi, kolesarske steze in pločniki. 40. člen odloka OPN 
MOL ID določa, da je treba pri rekonstrukciji in novogradnji cestne 
infrastrukture upoštevati usmeritve o tipologiji in o prečnih profilih 
posameznih kategorij cest, ki so določene s predpisi s področja 
projektiranja cest. 
 
Sestavni del OPN MOL ID je tudi karta 4.8 Železniško omrežje, na 
kateri je severno od obstoječe železniške proge Ljubljana–
Kamnik, v južnem delu EUP ČR-522, označeno železniško 
potniško postajališče. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Črnuče 

Zaporedna številka 
pripombe 

514-010 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na OPPN 199: Poslovna cona Nadgorica 
(EUP ČR-587 in EUP ČR-645.) Predlagano je znižanje dopustne 
višine stavb po veljavnem OPN MOL ID, ki znaša 20 m. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva na način, da se višina objektov opredeli v 
OPPN, poleg tega pa se v okviru OPPN lahko podrobneje opredeli 
tudi ukrepe za zmanjšanje vizualne izpostavljenosti gospodarske 
cone. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Črnuče 

Zaporedna številka 
pripombe 

514-011 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na večstanovanjsko gradnjo na območju 
EUP ČR-535, predlagana je določitev izdelave OPPN za EUP ČR-
535. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
 
Odločitev, da za območje ni treba izdelati OPPN, je bila v fazi 
izdelave OPN MOL ID sprejeta za vsa tista območja, kjer je 
investitor izdelal urbanistično dokumentacijo do stopnje 
podrobnosti, ki jo zahteva OPPN. Na podlagi te dokumentacije so 
strokovne službe MOL sprejele odločitev o možni opustitvi 
obveznosti izdelave OPPN. V času prve javne razgrnitve OPN 
MOL ID je bila namreč ena od pripomb javnosti, da preveliko 



število OPPN lahko časovno zavira prostorski in posledično 
gospodarski razvoj. 
V danem primeru je bila za območje EUP ČR 535 izdelana 
podrobna urbanistična dokumentacija s prikazom urbanistične in 
krajinske zazidalne zasnove ter prometno in komunalno ureditvijo 
območja. Za celotno območje je sprejet program komunalnega 
opremljanja z obvezo izgradnje prenovljene Okrogarjeve ulice do 
konca leta 2016. Za prvi objekt ob Okrogarjevi ulici je izdano 
pravnomočno gradbeno dovoljenje. 
Urbanistična zasnova je bila predstavljena na Odboru za 
urbanizem, komunalno gospodarstvo, promet in urejanje zemljišč 
ČS Črnuče 5. 6. 2012 in sprejeta s pripombama, da se na 
Okrogarjevi ulici uredi varna pot v šolo ter v zazidalno zasnovo 
umesti drevoredna zasaditev ob železniški progi. Na podlagi 
sklepa navedenega sestanka na ČS je bil 13. 6. 2012 opravljen 
ogled Okrogarjeve ulice z vidika varnih šolskih poti, na katerem so 
bili prisotni predstavnik MOL, predstavnik ČS in projektant. 
Urbanistična ureditev območja ČR 535 je zasnovana tako, da se 
navezuje na prenovljeno Okrogarjevo ulico in s tem ne vpliva na 
južno ležeče stanovanjsko območje ob Petkovi ulici. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Črnuče 

Zaporedna številka 
pripombe 

514-012 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na predlog, da se v OPN MOL ID v skladu s 
strateškim delom OPN MOL določi območje (EUP) za vodne 
športe na reki Savi. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 



 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Črnuče 

Zaporedna številka 
pripombe 

516-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na območje EUP ČR-711 v Nadgorici in na 
usmeritve za pripravo OPPN 424 Center varne vožnje v ČS 
Črnuče. 
 
Pripomba se nanaša na spremembo urbanističnih parametrov, saj 
naj bi bili neugodni glede na prevladujoč program za avto-športne 
dejavnosti (zazidanost 70 %, višina objektov do 20 m, obseg 
zelenih površin le 15 %) ter na spremembo preširokih 
urbanističnih usmeritev (predvideni so vsi objekti, ki jih določa 10. 
člen Odloka za gospodarske cone, športni objekti za avto-moto 
dejavnosti in površine za izredne razmere). Predlagana je 
uskladitev urbanističnih usmeritev s Pravilnikom o kriterijih za 
načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na najboljših 
kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij, saj so za objekte, 
opredeljene v 10. členu odloka, v Črnučah že predvidene druge 
gospodarske cone (ČR-645, ČR-587 med Kamniško progo in 
Štajersko cesto ter ČR-545 severno od Brnčičeve ulice, na 
zemljišču SCT v stečaju). 
 
Pripomba se nanaša pomanjkljivost OPN MOL ID, saj bi moral biti 
po Pravilniku za posege v prostor na najboljših kmetijskih 
zemljiščih izdelan elaborat načrtovanih prostorskih ureditev, ki je 
obvezna priloga dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev 
OPN MOL ID. 
 
Pripomba se nanaša na neskladnost dopolnjenega osnutka 
sprememb in dopolnitev OPN MOL ID (gospodarska cona 
Nadgorica) z omilitvenimi ukrepi, določenimi v okoljskem poročilu 
(določitev nadomestnih kmetijskih zemljišč za gospodarsko cono 
Nadgorica). 
 
Pripomba se nanaša na neskladnost dopolnjenega osnutka 
sprememb in dopolnitev OPN MOL ID (gospodarska cona 
Nadgorica) s Pravilnikom o kriterijih za načrtovanje prostorskih 
ureditev in posegov v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih 
zunaj območij naselij (Uradni list RS, št. 110/08), saj v 
dopolnjenem osnutku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID niso 
določena nadomestna kmetijska zemljišča za gospodarsko cono 
Nadgorica. 
 
Pripomba se nanaša na nesprejemljivost umestitve gospodarske 
cone v dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, 
saj niso upoštevana določila Okoljskega poročila k Spremembam 
in dopolnitvam OPN MOL ID in Pravilnika za posege v prostor na 
najboljših kmetijskih zemljiščih; uničena bodo najboljša kmetijska 
zemljišča prve kategorije, ki ne smejo biti pozidana brez izdelane 
podrobne študije, ki bi argumentirano opravičevala takšen poseg v 
prostor; to območje je enkraten vizualni prostor severnih vhodnih 
vrat v Ljubljano in ga ne bi smeli razvrednotiti z urbanizacijo; 
gospodarska cona je v neskladju s strateškimi usmeritvami 



razvoja Ljubljane, da naj se ohranijo ključni prezračevalni koridorji; 
s pozidavo se bo povečal promet skozi Črnuče, predvsem pa po 
Zasavski cesti, ki edina povezuje naselja Podgorice, Šentjakoba, 
Nadgorice in Ježe s Črnučami ter je brez hodnikov za pešce in 
kolesarske steze; poleg kmetijske rabe je to območje pomembno 
tudi kot območje režima zelenega sistema Ljubljane, ki povezuje 
Sračjo dolino z gozdovi na Straškem vrhu; območje je komunalno 
povsem neopremljeno. 
 
Pripomba se nanaša na predlog povezave MOL z občinami 
Ljubljanske regije za skupni pristop pri določitvi primerne lokacije 
za avto-moto dejavnost. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Glede na analizo prostora MOL in potenciale za razvoj 
gospodarskih dejavnosti na novih površinah je lokacija v Nadgorici 
najprimernejša. To je ugotovljeno v strokovni podlagi »Raziskava 
lokacij in opredelitev pogojev za avtosejem in center varne in 
športne vožnje ter za proizvodne dejavnosti« (UL BF, 2013), kjer 
je bila izdelana preveritev prostorskih možnosti za umestitev 
centra varne in športne vožnje, večnamenske parkirne površine 
ter proizvodnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana. 
Preveritev je bila izdelana po metodologiji analize privlačnosti, 
ranljivosti in ustreznosti, s čimer je zagotovljeno soočenje 
razvojnih potreb in okoljevarstvenih zahtev ter predlagan izbor 
možnih lokacij. Ker je analiza pripravljena za celotno območje 
občine, pokaže morebitne alternativne rešitve za vsako od 
predvidenih dejavnosti in omogoča primerjavo ustreznosti 
posameznih lokacij. Glede na varstveni scenarij je bila kot 
najustreznejša potencialna lokacija za umestitev za center varne 
vožnje identificirana lokacija pri Nadgorici.  
 
Pravilnik o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov 
v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij 
(Uradni list RS, št. 110/08) je bil upoštevan z določitvijo treh 
variant možnosti umestitve gospodarske cone Nadgorica: a) 
varianta 1 - zahodna varianta (umestitev gospodarske cone 
neposredno prometno infrastrukturo - železniško progo Ljubljana-
Kamnik in ob obstoječo poselitev ob Štajerski cesti), b) varianta 2 - 
severovzhodna varianta (umestitev gospodarske cone ob mejo z 
Občino Trzin, ob tem je za priključitev gospodarske cone na 
obstoječo prometno infrastrukturo s povezovalno cesto načrtovan 
tudi dostop do Štajerske ceste) in varianta 3 - vzhodna varianta 
(umestitev gospodarske cone na način, da je zagotovljen največji 
možni odmik od Štajerske ceste in obstoječe poselitve ob njej, ob 
tem je za priključitev gospodarske cone na obstoječo prometno 
infrastrukturo s povezovalno cesto načrtovan tudi dostop do 
Štajerske ceste). 
 
V okoljskem poročilu je bilo navedeno, kakšne so potrebne 
spremembe dopolnjenega osnutka OPN MOL, da bo ta sprejemljiv 
z vidika vplivov na okolje, naravo, kulturno dediščino in zdravje 
ljudi. Podane so bile usmeritve in kriteriji, ki jih mora pripravljavec 
plana v fazi usklajevanj upoštevati in skladno s tem oblikovati 
predlog sprememb in dopolnitev OPN MOL. Tak pristop je skladen 
s slovensko zakonodajo in Direktivo o Celovitih presojah vplivov 



na okolje. Predlog sprememb in dopolnitev OPN MOL ID je 
usklajen z zahtevami okoljskega poročila. 
 
Omilitveni ukrepi so bili določeni s podrobnimi usmeritvami za 
izvedbo OPPN. Poseg na najboljša kmetijska zemljišča za to 
gospodarsko cono je bil (v fazi predloga) nadomeščen z 
izvzemom primerljive površine nepozidanih stavbnih zemljišč s 
spremembo namenske rabe prostora nazaj v kmetijska zemljišča.  
Na podlagi dodatnih usklajevanj z nosilci urejanja prostora je bila 
kot najustreznejša varianta, ki je bila vključena v predlog 
sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, izbrana varianta 2 - 
severovzhodna varianta. Lokacija je zmanjšana glede na zahteve 
pripomb iz javne razgrnitve in zahtev nosilca urejanja prostora za 
kmetijstvo. S tem se poseg usmerja predvsem na gozdna in 
zemljišča v zaraščanju.  
 
Upoštevane so bile usmeritve in omilitveni ukrepi Okoljskega 
poročila k spremembam in dopolnitvam OPN MOL ID (ohranjanje 
najkvalitetnejših habitatov in jelševij ob vodotokih in kanalih; 
zagotovitev ustrezne poplavne varnosti pred izvedbo načrtovanih 
posegov; zagotovitev, da hrup ne bo presegal mejnih vrednosti in 
dodatno obremenjeval poselitvenih območij v okolici; izvedba 
arheoloških raziskav pred načrtovanim posegom). 
 
V usmeritvah za načrtovano gospodarsko cono so vključene tudi 
usmeritve z namenom ohranitve ključnih prezračevalnih koridorjev 
(elaborat Analiza klime mesta Ljubljana, naročnik Mestna občina 
Ljubljana, november 2000): »Med posameznimi objekti je treba 
ohraniti nepozidane površine, ki bodo omogočale večji pretok 
zračnih tokov. Treba je zagotoviti ustrezno ureditev zelenih 
površin znotraj območja, kar pomeni zasaditev z vegetacijo za 
filtriranje prahu. Objekti morajo biti orientirani vzporedno s smerjo 
zračnih tokov in ne prečno na njihovo smer. V območju se mora 
preprečiti prizemne emisije zaradi prevladovanja severnih in 
severovzhodnih prezračevalnih tokov, s katerimi se širijo snovi v 
smer središča mesta.«. 
 
Za območje je predvidena priprava OPPN, v okviru katerega bodo 
predvideni tudi ukrepi za zmanjšanje vizualne izpostavljenosti 
gospodarske cone. Pripomba je delno upoštevana tako, da je v 
usmeritvah za OPPN določeno, da se višina objektov opredeli v 
OPPN. Faktorji izkoriščenosti se nanašajo na programsko 
zasnovo OPPN, tudi na objekte nizke gradnje, ne le na stavbe. V 
območju je dopustna le izgradnja centra varne vožnje, pri katerem 
pa se predvideva večji delež objektov nizke gradnje kot stavb. 
 
V OPN MOL ID je načrtovana dopolnitev prometnega sistema na 
širšem vplivnem območju. Predvidena je povezovalna cesta 
Zasavska - Brnčičeva (t. i. Severna tangenta), ki je načrtovana kot 
štiripasovnica z zelenicami, kolesarskimi stezami in hodniki, v 
naselju Šentjakob pa je načrtovana ureditev izven nivojskega 
prečkanja severne tangente za pešce in kolesarje. Poleg tega je v 
načrtu tudi državna povezovalna cesta Želodnik – Mengeš – 
Vodice, ki bo prevzela del prometa proti Štajerski in Gorenjski 
(Uredba o državnem lokacijskem načrtu za glavno cesto Želodnik–



Mengeš–Vodice na odseku Žeje–Vodice, Uradni list RS, št. 
53/07). 
 
Na obravnavanem območju komunalne infrastrukture še ni, zato jo 
je potrebno v celoti zgraditi na novo in povezati z obstoječimi 
omrežji v Črnučah in na Ježi oziroma Nadgorici. Pred izvedbo 
oziroma sočasno z izvedbo se bo uredila vsa komunalna 
infrastruktura. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Črnuče 

Zaporedna številka 
pripombe 

969-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na nesprejemljivost gospodarske cone in 
centra varne vožnje v Nadgorici (EUP ČR-711) s strani ČS Črnuče 
in Civilne iniciative Črnuče z zbranimi 914 podpisi krajanov proti 
gospodarski coni. 
 
Pripomba se nanaša na spremembo urbanističnih parametrov, saj 
naj bi bili neugodni glede na prevladujoč program za avto-športne 
dejavnosti (zazidanost 70 %, višina objektov do 20 m, obseg 
zelenih površin le 15 %) ter na spremembo preširokih 
urbanističnih usmeritev (predvideni so vsi objekti, ki jih določa 10. 
člen Odloka za gospodarske cone, dejavnosti Centra varne in 
športne vožnje ter druge avto-moto dejavnosti). Predlagana je 
uskladitev urbanističnih usmeritev s Pravilnikom o kriterijih za 
načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na najboljših 
kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij. 
 
Pripomba se nanaša na nesprejemljivost umestitve gospodarske 
cone v dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, 
saj bodo uničena najboljša kmetijska zemljišča prve kategorije, ki 
ne smejo biti pozidana brez izdelane podrobne študije, ki bi 
argumentirano opravičevala takšen poseg v prostor; to območje je 
enkraten vizualni prostor severnih vhodnih vrat v Ljubljano in ga 
ne bi smeli razvrednotiti z urbanizacijo; gospodarska cona je v 
neskladju s strateškimi usmeritvami razvoja Ljubljane, da naj se 
ohranijo ključni prezračevalni koridorji; s pozidavo se bo povečal 
promet skozi Črnuče, predvsem pa po Zasavski cesti, ki edina 
povezuje naselja Podgorice, Šentjakoba, Nadgorice in Ježe s 
Črnučami ter je brez hodnikov za pešce in kolesarske steze; poleg 
kmetijske rabe je to območje pomembno tudi kot območje režima 
zelenega sistema Ljubljane, ki povezuje Sračjo dolino z gozdovi 
na Straškem vrhu; območje je komunalno povsem neopremljeno; 
ta cona je bila predlagana že v letu 2010 in pozneje iz predloga 
OPN MOL ID na podlagi argumentiranih stališč ČS Črnuče, 
Iniciativnega odbora Črnuče ter Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, ki je ugotovilo nesprejemljivost 
gospodarske cone v Nadgorici, tudi izločena iz OPN MOL ID.  
 
Pripomba Lovske družine Pšata se nanaša na nesprejemljivost 
poslovne cone Nadgorica, saj je to območje eno zadnjih v 
Ljubljani, na katerem sta še prisotni vitalna populacija divjega 
zajca in populacija poljske jerebice, ki je ogrožena živalska vrsta, 
območje je eno od pomembnih počivališč ogrožene vrste, velikega 



kljunača, ter je nahajališče ogrožene rastlinske vrste, izredno 
redkega močvirskega tulipana. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Glede na analizo prostora MOL in potenciale za razvoj 
gospodarskih dejavnosti na novih površinah je lokacija v Nadgorici 
najprimernejša. To je ugotovljeno v strokovni podlagi »Raziskava 
lokacij in opredelitev pogojev za avtosejem in center varne in 
športne vožnje ter za proizvodne dejavnosti« (UL BF, 2013), kjer 
je bila izdelana preveritev prostorskih možnosti za umestitev 
centra varne in športne vožnje, večnamenske parkirne površine 
ter proizvodnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana. 
Preveritev je bila izdelana po metodologiji analize privlačnosti, 
ranljivosti in ustreznosti, s čimer je zagotovljeno soočenje 
razvojnih potreb in okoljevarstvenih zahtev ter predlagan izbor 
možnih lokacij. Ker je analiza pripravljena za celotno območje 
občine, pokaže morebitne alternativne rešitve za vsako od 
predvidenih dejavnosti in omogoča primerjavo ustreznosti 
posameznih lokacij. Glede na varstveni scenarij je bila kot 
najustreznejša potencialna lokacija za umestitev centra varne 
vožnje identificirana lokacija pri Nadgorici.  
 
Pravilnik o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov 
v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij 
(Uradni list RS, št. 110/08) je bil upoštevan z določitvijo treh 
variant možnosti umestitve gospodarske cone Nadgorica: a) 
varianta 1 - zahodna varianta (umestitev gospodarske cone 
neposredno prometno infrastrukturo - železniško progo Ljubljana-
Kamnik in ob obstoječo poselitev ob Štajerski cesti), b) varianta 2 - 
severovzhodna varianta (umestitev gospodarske cone ob mejo z 
Občino Trzin, ob tem je za priključitev gospodarske cone na 
obstoječo prometno infrastrukturo s povezovalno cesto načrtovan 
tudi dostop do Štajerske ceste) in varianta 3 - vzhodna varianta 
(umestitev gospodarske cone na način, da je zagotovljen največji 
možni odmik od Štajerske ceste in obstoječe poselitve ob njej, ob 
tem je za priključitev gospodarske cone na obstoječo prometno 
infrastrukturo s povezovalno cesto načrtovan tudi dostop do 
Štajerske ceste). 
 
V okoljskem poročilu je bilo navedeno, kakšne so potrebne 
spremembe dopolnjenega osnutka OPN MOL, da bo ta sprejemljiv 
z vidika vplivov na okolje, naravo, kulturno dediščino in zdravje 
ljudi. Podane so bile usmeritve in kriteriji, ki jih mora pripravljavec 
plana v fazi usklajevanj upoštevati in skladno s tem oblikovati 
predlog sprememb in dopolnitev OPN MOL. Tak pristop je skladen 
s slovensko zakonodajo in Direktivo o Celovitih presojah vplivov 
na okolje. Predlog sprememb in dopolnitev OPN MOL ID je 
usklajen z zahtevami okoljskega poročila. 
 
Omilitveni ukrepi so bili določeni s podrobnimi usmeritvami za 
izvedbo OPPN. Poseg na najboljša kmetijska zemljišča za to 
gospodarsko cono je bil (v fazi predloga) nadomeščen z 
izvzemom primerljive površine nepozidanih stavbnih zemljišč s 
spremembo namenske rabe prostora nazaj v kmetijska zemljišča. 
Na podlagi dodatnih usklajevanj z nosilci urejanja prostora je bila 
kot najustreznejša varianta, ki je bila vključena v predlog 



sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, izbrana varianta 2 - 
severovzhodna varianta. Lokacija je zmanjšana glede na zahteve 
pripomb iz javne razgrnitve in zahtev nosilca urejanja prostora za 
kmetijstvo. S tem se poseg usmerja predvsem na gozdna in 
zemljišča v zaraščanju.  
 
Upoštevane so bile usmeritve in omilitveni ukrepi Okoljskega 
poročila k spremembam in dopolnitvam OPN MOL ID (ohranjanje 
najkvalitetnejših habitatov in jelševij ob vodotokih in kanalih; 
zagotovitev ustrezne poplavne varnosti pred izvedbo načrtovanih 
posegov; zagotovitev, da hrup ne bo presegal mejnih vrednosti in 
dodatno obremenjeval poselitvenih območij v okolici; izvedba 
arheoloških raziskav pred načrtovanim posegom). 
 
V usmeritvah za načrtovano gospodarsko cono so vključene tudi 
usmeritve z namenom ohranitve ključnih prezračevalnih koridorjev 
(elaborat Analiza klime mesta Ljubljana, naročnik Mestna občina 
Ljubljana, november 2000): »Med posameznimi objekti je treba 
ohraniti nepozidane površine, ki bodo omogočale večji pretok 
zračnih tokov. Treba je zagotoviti ustrezno ureditev zelenih 
površin znotraj območja, kar pomeni zasaditev z vegetacijo za 
filtriranje prahu. Objekti morajo biti orientirani vzporedno s smerjo 
zračnih tokov in ne prečno na njihovo smer. V območju se mora 
preprečiti prizemne emisije zaradi prevladovanja severnih in 
severovzhodnih prezračevalnih tokov, s katerimi se širijo snovi v 
smer središča mesta.«. 
 
Za območje je predvidena priprava OPPN, v okviru katerega bodo 
predvideni tudi ukrepi za zmanjšanje vizualne izpostavljenosti 
gospodarske cone. Pripomba je delno upoštevana tako, da je v 
usmeritvah za OPPN določeno, da se višina objektov opredeli v 
OPPN. Faktorji izkoriščenosti se nanašajo na programsko 
zasnovo OPPN, tudi na objekte nizke gradnje, ne le na stavbe. V 
območju je dopustna le izgradnja centra varne vožnje, pri katerem 
pa se predvideva večji delež objektov nizke gradnje kot stavb. 
 
V OPN MOL ID je načrtovana dopolnitev prometnega sistema na 
širšem vplivnem območju. Predvidena je povezovalna cesta 
Zasavska - Brnčičeva (t. i. Severna tangenta), ki je načrtovana kot 
štiripasovnica z zelenicami, kolesarskimi stezami in hodniki, v 
naselju Šentjakob pa je načrtovana ureditev izven nivojskega 
prečkanja severne tangente za pešce in kolesarje. Poleg tega je v 
načrtu tudi državna povezovalna cesta Želodnik – Mengeš – 
Vodice, ki bo prevzela del prometa proti Štajerski in Gorenjski 
(Uredba o državnem lokacijskem načrtu za glavno cesto Želodnik–
Mengeš–Vodice na odseku Žeje–Vodice, Uradni list RS, št. 
53/07). 
 
V skladu z Letnim lovsko upravljavskim načrtom za II. gorenjsko 
lovsko upravljavsko območje za leto 2015 je poljski zajec prisoten 
v vseh loviščih gorenjskega lovskega upravljavskega območja 
(LUO). Ni javno dostopnih podatkov o pojavljanju poljske jerebice 
in velikega kljunača v območju. Med javno dostopnimi podatki ni 
navedbe prisotnosti močvirskega tulipana (Fritillaria meleagris) v 
obravnavanem območju. Habitat obravnavane vrste so močvirni 



travniki in ne uspeva v intenzivno gojenih travnikih, pašnikih ali 
njivah (Čelik T., Vreš B. & Seliškar A., 2009), ki so prevladujoč 
habitatni tip v obravnavanem območju (CKFF, 2002). 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Črnuče 

Zaporedna številka 
pripombe 

970-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na nesprejemljivost industrijske cone 
Nadgorica zaradi škodljivih vplivov na prebivalce, škodljivega 
vpliva na naravo in uničevanja kmetijskih zemljišč. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Glede na analizo prostora MOL in potenciale za razvoj 
gospodarskih dejavnosti na novih površinah je lokacija v Nadgorici 
najprimernejša. To je ugotovljeno v strokovni podlagi »Raziskava 
lokacij in opredelitev pogojev za avtosejem in center varne in 
športne vožnje ter za proizvodne dejavnosti« (UL BF, 2013), kjer 
je bila izdelana preveritev prostorskih možnosti za umestitev 
centra varne in športne vožnje, večnamenske parkirne površine 
ter proizvodnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana. 
Preveritev je bila izdelana po metodologiji analize privlačnosti, 
ranljivosti in ustreznosti, s čimer je zagotovljeno soočenje 
razvojnih potreb in okoljevarstvenih zahtev ter predlagan izbor 
možnih lokacij. Ker je analiza pripravljena za celotno območje 
občine, pokaže morebitne alternativne rešitve za vsako od 
predvidenih dejavnosti in omogoča primerjavo ustreznosti 
posameznih lokacij. Glede na varstveni scenarij je bila kot 
najustreznejša potencialna lokacija za umestitev centra varne 
vožnje identificirana lokacija pri Nadgorici. 
 
Pravilnik o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov 
v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij 
(Uradni list RS, št. 110/08) je bil upoštevan z določitvijo treh 
variant možnosti umestitve gospodarske cone Nadgorica: a) 
varianta 1 - zahodna varianta (umestitev gospodarske cone 
neposredno prometno infrastrukturo - železniško progo Ljubljana-
Kamnik in ob obstoječo poselitev ob Štajerski cesti), b) varianta 2 - 
severovzhodna varianta (umestitev gospodarske cone ob mejo z 
Občino Trzin, ob tem je za priključitev gospodarske cone na 
obstoječo prometno infrastrukturo s povezovalno cesto načrtovan 
tudi dostop do Štajerske ceste) in varianta 3 - vzhodna varianta 
(umestitev gospodarske cone na način, da je zagotovljen največji 
možni odmik od Štajerske ceste in obstoječe poselitve ob njej, ob 
tem je za priključitev gospodarske cone na obstoječo prometno 
infrastrukturo s povezovalno cesto načrtovan tudi dostop do 
Štajerske ceste). 
 
V okoljskem poročilu je bilo navedeno, kakšne so potrebne 
spremembe dopolnjenega osnutka OPN MOL, da bo ta sprejemljiv 
z vidika vplivov na okolje, naravo, kulturno dediščino in zdravje 
ljudi. Podane so bile usmeritve in kriteriji, ki jih mora pripravljavec 
plana v fazi usklajevanj upoštevati in skladno s tem oblikovati 
predlog sprememb in dopolnitev OPN MOL. Tak pristop je skladen 
s slovensko zakonodajo in Direktivo o Celovitih presojah vplivov 



na okolje. Predlog sprememb in dopolnitev OPN MOL ID je 
usklajen z zahtevami okoljskega poročila. 
 
Omilitveni ukrepi so bili določeni s podrobnimi usmeritvami za 
izvedbo OPPN. Poseg na najboljša kmetijska zemljišča za to 
gospodarsko cono je bil (v fazi predloga) nadomeščen z 
izvzemom primerljive površine nepozidanih stavbnih zemljišč s 
spremembo namenske rabe prostora nazaj v kmetijska zemljišča. 
 
Na podlagi dodatnih usklajevanj z nosilci urejanja prostora je bila 
kot najustreznejša varianta, ki je bila vključena v predlog 
sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, izbrana varianta 2 - 
severovzhodna varianta. Lokacija je zmanjšana glede na zahteve 
pripomb iz javne razgrnitve in zahtev nosilca urejanja prostora za 
kmetijstvo. S tem se poseg usmerja predvsem na gozdna in 
zemljišča v zaraščanju.  
 
Upoštevane so bile usmeritve in omilitveni ukrepi Okoljskega 
poročila k spremembam in dopolnitvam OPN MOL ID (ohranjanje 
najkvalitetnejših habitatov in jelševij ob vodotokih in kanalih; 
zagotovitev ustrezne poplavne varnosti pred izvedbo načrtovanih 
posegov; zagotovitev, da hrup ne bo presegal mejnih vrednosti in 
dodatno obremenjeval poselitvenih območij v okolici; izvedba 
arheoloških raziskav pred načrtovanim posegom). 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Polje 

Zaporedna številka 
pripombe 

1169-001 

Povzetek pripombe Pripomba izraža nasprotovanje umestitvi OPPN 43 Cona 
Zadobrova. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba glede umestitve OPPN 43 Cona Zadobrova izraža 
mnenje in se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Določitev območja OPPN 43 Cona Zadobrova je nespremenjena 
že od uveljavitve OPN MOL ID v letu 2010 in je skladna tudi s 
strateškim delom OPN MOL. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Polje 

Zaporedna številka 
pripombe 

1170-001 

Povzetek pripombe Pripomba izraža nasprotovanje umestitvi gospodarske cone 
Agrokombinatska S (EUP PO-583, OPPN 75). 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba glede umestitve cone Agrokombinatska S v prostor 
izraža mnenje in se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN 
MOL ID. Območje cone in urejanje na podlagi OPPN sta bili 
določeni že ob uveljavitvi OPN MOL ID leta 2010. Pripomba po 
vsebini tako predstavlja novo pobudo za spremembo OPN MOL 
ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in dopolnitev 
OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega naznanila o 
javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev 
Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni 



del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani Mestne 
občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti MOL ter v 
časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave pripomb z 
javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in predlogi, ki se 
nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Polje 

Zaporedna številka 
pripombe 

1171-001 

Povzetek pripombe Pripomba izraža strinjanje z umestitvijo gospodarske cone 
Agrokombinatska S (EUP PO-587, OPPN 75). 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba glede umestitve gospodarske cone Agrokombinatska S 
(EUP PO-587, OPPN 75) izraža mnenje, vsebina pripombe pa je 
že vključena v OPN MOL ID. Ta v EUP PO-587 že določa 
namensko rabo IG (gospodarske cone) ter urejanje na podlagi 
OPPN. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Polje 

Zaporedna številka 
pripombe 

1172-001 

Povzetek pripombe Pripomba izraža nasprotovanje umestitvi OPPN 103 Kašelj 
oziroma nasprotovanje izgradnji novih sosesk na območju Četrtne 
skupnosti Polje, dokler se ne uredi na območju četrtne skupnosti 
potrebna infrastruktura. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba glede umestitve stanovanjskega območja OPPN 103 
Kašelj izraža mnenje in se ne nanaša na spremenjene vsebine 
OPN MOL ID. Območje je bilo namenjeno stanovanjski pozidavi 
že s planskimi akti občine pred uveljavitvijo OPN MOL ID ter v 
nadaljevanju z uveljavitvijo OPN MOL ID leta 2010. Leta 2010 je 
bil za urejanje območja sprejet tudi OPPN (Odlok o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja MS 8/5 
Zgornji Kašelj; Uradni list RS, št. 92/10, 100/10), ki podaja 
podrobne pogoje za izvajanje gradenj in ureditev na območju ter je 
podlaga za pridobitev gradbenih dovoljenj za gradnjo. 
Stanovanjska soseska je delno že zgrajena. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Polje 



Zaporedna številka 
pripombe 

1173-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na nasprotovanje prostorski umestitvi OPPN 
152 Območje stare deponije. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – 
izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10 in spremembe) že sedaj 
določa na območju stare deponije namensko rabo O – območje 
okoljske infrastrukture. Tudi sicer pripomba ni sprejemljiva, saj je 
območje stare deponije odmaknjeno od stanovanjskih območij in 
območij centralnih dejavnosti, ni v varstvenih območjih in ni 
poplavno ogroženo, zato je eno od najprimernejših za dejavnosti 
ravnanja z odpadki na območju MOL. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Polje 

Zaporedna številka 
pripombe 

1174-001 

Povzetek pripombe Svet četrtne skupnosti Polje MOL je za umestitev OPPN 156: 
Obsavski park v Stožicah ter razširitev območja parka do sotočja 
rek Save, Kamniške Bistrice in Ljubljanice. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Vsebine OPN MOL že omogočajo razvoj in ureditev obsavskega 
prostora v mestno rekreacijsko območje posebnega pomena z 
večjimi parkovnimi površinami. Razširitev območja do sotočja treh 
rek v izvedbenem delu OPN MOL ni predvidena, strateški del 
OPN MOL pa celotno območje ob Savi prikazuje kot ureditev 
krajinskih potez obvodnega značaja, ki ga je treba obravnavati 
celovito in v skladu z naravnimi in krajinskimi kvalitetami prostora 
ter glede na predvidene ureditve za savsko verigo hidroelektrarn. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Polje 

Zaporedna številka 
pripombe 

1175-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na sklep Sveta Četrtne skupnosti Polje 
Mestne občine Ljubljana za umestitev OPPN 158: Severna 
tangenta. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba podaja mnenje. 



 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Polje 

Zaporedna številka 
pripombe 

1176-001 

Povzetek pripombe Svet četrtne skupnosti Polje MOL je za umestitev OPPN 156: 
Obsavski park v Stožicah ter razširitev območja parka do sotočja 
rek Save, Kamniške Bistrice in Ljubljanice. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Vsebine OPN MOL že omogočajo razvoj in ureditev obsavskega 
prostora v mestno rekreacijsko območje posebnega pomena z 
večjo parkovno površino Območje ob Savi. Razširitev območja do 
sotočja rek v izvedbenem delu OPN MOL ni predvidena, strateški 
del OPN MOL pa ureditve ob Savi prikazuje kot ureditev krajinskih 
potez obvodnega značaja. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Polje 

Zaporedna številka 
pripombe 

1177-001 

Povzetek pripombe Pripomba izraža nasprotovanje umestitvi OPPN 220 Slape 
oziroma nasprotovanje izgradnji novih sosesk na območju Četrtne 
skupnosti Polje, dokler se ne uredi na območju četrtne skupnosti 
potrebna infrastruktura. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba glede umestitve stanovanjske cone Slape (PO-853, PO-
108, OPPN 220) in spremembe tega območja v območje zelenih 
površin za umestitev parka izraža mnenje in se ne nanaša na 
spremenjene vsebine OPN MOL ID. Določitev območja OPPN 220 
Slape je nespremenjena že od uveljavitve OPN MOL ID v letu 
2010 in je skladna tudi s strateškim delom OPN MOL. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Polje 

Zaporedna številka 
pripombe 

1178-001 

Povzetek pripombe Pripomba izraža nasprotovanje umestitvi OPPN 239 Spodnji 
Kašelj oziroma nasprotovanje izgradnji novih sosesk na območju 
Četrtne skupnosti Polje, dokler se ne uredi na območju četrtne 
skupnosti potrebna infrastruktura. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba glede umestitve OPPN 239 Spodnji Kašelj izraža 
mnenje in se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Določitev stanovanjskega območja Spodnji Kašelj in urejanja na 
podlagi OPPN sta namreč nespremenjena že od uveljavitve OPN 
MOL ID v letu 2010. Prav tako izgradnja novih sosesk v ČS Polje, 
ki je na podlagi veljavnega OPN MOL ID opredeljena skladno z 
določenimi namenskimi rabami prostora, načini urejanja prostora 
(OPN, OPPN) ter splošnimi in podrobnejšimi prostorsko 
izvedbenimi pogoji. 
OPN MOL ID izgradnjo potrebne infrastrukture (komunalna, 
prometna, družbena, gospodarska idr.) na območju občine 
dopušča že skladno s splošnimi prostorsko izvedbenimi pogoji, 
medtem ko lahko v območjih novo načrtovane poselitve poleg 



splošnih določa tudi podrobne prostorsko izvedbene pogoje za 
ureditev potrebne infrastrukture. V podrobnih prostorsko 
izvedbenih pogojih za območje OPPN 239 tako že podaja 
usmeritve glede zagotavljanja komunalne infrastrukture, 
rekonstrukcije Kašeljske ceste, gradnje vrtca, ureditve trga in 
javnega parka ter usmeritev glede upoštevanja varstvenih režimov 
enot kulturne dediščine. V postopku izdelave OPPN se bodo torej 
lahko podrobneje preverile in predpisale vse potrebne vsebine in 
izbrala najustreznejša urbanistična zasnova območja. Poleg tega 
bodo krajani ČS Polje kot tudi ostala zainteresirana javnost 
vključeni v postopek priprave OPPN v času javne razgrnitve 
prostorskega akta, ko bodo v skladu z načelom javnosti lahko 
podali pripombe in predloge za pripravo najustreznejše rešitve. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Polje 

Zaporedna številka 
pripombe 

1179-001 

Povzetek pripombe Pripomba izraža nasprotovanje umestitvi OPPN 251 Stanovanjska 
cona Zadobrova oziroma nasprotovanje izgradnji novih sosesk na 
območju Četrtne skupnosti Polje, dokler se ne uredi na območju 
četrtne skupnosti potrebna infrastruktura. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba glede umestitve OPPN 251 Stanovanjska cona 
Zadobrova izraža mnenje in se ne nanaša na spremenjene 
vsebine OPN MOL ID. Določitev območja OPPN 251 
Stanovanjska cona Zadobrova je nespremenjena že od uveljavitve 
OPN MOL ID v letu 2010. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Polje 

Zaporedna številka 
pripombe 

1180-001 

Povzetek pripombe Pripomba izraža nasprotovanje umestitvi OPPN 253 Stanovanjska 
zazidava Kašelj oziroma nasprotovanje izgradnji novih sosesk na 
območju Četrtne skupnosti Polje, dokler se ne uredi na območju 
četrtne skupnosti potrebna infrastruktura. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba glede umestitve OPPN 253 Stanovanjska zazidava 
Kašelj izraža mnenje in se ne nanaša na spremenjene vsebine 
OPN MOL ID. Stanovanjsko območje in urejanje na podlagi OPPN 
sta bila določena že v prejšnjih postopkih OPN MOL ID, s 
strateškim delom OPN MOL pa je skladna tudi določitev območja. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Polje 

Zaporedna številka 
pripombe 

1181-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na strinjanje z umestitvijo OPPN 264 
STUDENEC v predmetno območje. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

 

 



Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Polje 

Zaporedna številka 
pripombe 

1182-001 

Povzetek pripombe Pripomba izraža nasprotovanje umestitvi OPPN 289. Pripomba 
izraža tudi nasprotovanje izgradnji novih sosesk na območju 
Četrtne skupnosti Polje, dokler se ne uredi na območju četrtne 
skupnosti potrebna infrastruktura. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba glede umestitve OPPN 289 izraža mnenje in se ne 
nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. Umestitev 
gospodarskih con ni vsebina sprememb in dopolnitev OPN MOL 
ID. Določitev območja OPPN 289 je nespremenjena že od 
uveljavitve OPN MOL ID v letu 2010. Sprememba se nanaša na 
zmanjšanje velikosti cone. Pri spremembi območja OPPN 289 gre 
le za zmanjšanje velikosti območja na severnem delu OPPN 
zaradi izvedbe protipoplavnih ukrepov na desnem bregu 
Ljubljanice na podlagi izdelane strokovne podlage »Izdelava 
celovitih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti spodnjega 
toka Ljubljanice in desnih pritokov« (IZVO-R, d.o.o., 2013). Nasip 
na desnem bregu na območju OPPN 289 je opredeljen kot 
protipoplavni ukrep v navedeni strokovni podlagi, ki ga je MOP 
ARSO potrdil kot ustrezno gradivo za reševanje protipoplavne 
problematike na območju Vevč. 
Izgradnja novih sosesk v ČS Polje je dopustna že na podlagi 
veljavnega OPN MOL ID, skladno z določenimi namenskimi 
rabami prostora, načini urejanja (OPN, OPPN) ter splošnimi in 
podrobnejšimi prostorsko izvedbenimi pogoji. OPN MOL ID tako 
že omogoča izgradnjo potrebne infrastrukture na območju občine. 
V območjih novo načrtovane poselitve pa OPN MOL ID poleg 
splošnih pogojev določa tudi podrobne pogoje za ureditev 
potrebne infrastrukture (npr. komunalna, prometna, družbena, 
gospodarska infrastruktura). 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Polje 

Zaporedna številka 
pripombe 

1183-001 

Povzetek pripombe Pripomba izraža strinjanje z umestitvijo ceste Zadobrovška–Cesta 
II. grupe odredov (PO-850; OPPN 309) ter se nanaša na ureditev 
križišča Zadobrovške in Zaloške ceste kot krožišča. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba glede umestitve ceste Zadobrovška–Cesta II. grupe 
odredov (PO-850; OPPN 309) izraža mnenje, vsebina pripombe 
pa je že vključena v OPN MOL ID. Ta že določa traso poteka 
navedene ceste ter zanjo določa namensko rabo PC (površine 
pomembnejših cest) in urejanje na podlagi OPPN. Tip križišča se 
na podlagi prometne študije določi v fazi podrobnejšega 
načrtovanja cest. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Polje 

Zaporedna številka 
pripombe 

1184-001 



Povzetek pripombe Pripomba izraža nasprotovanje umestitvi gospodarske cone Zalog 
(OPPN 311). 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba glede umestitve gospodarske cone Zalog (PO-723, 
OPPN 311) izraža mnenje in se ne nanaša na spremenjene 
vsebine OPN MOL ID. Določitev območja OPPN 311 Zalog je 
nespremenjena že od uveljavitve OPN MOL ID v letu 2010 in je 
skladna tudi s strateškim delom OPN MOL. V okviru drugih 
sprememb in dopolnitev OPN MOL ID je bila na podlagi idejne 
zasnove Parkirišče tovornjakov in križišče pri skladišču Petrol v 
Zalogu (LUZ, 2012) usklajena meja med EUP PO-726 in PO-723, 
spremenjeni pa so bili tudi podrobni prostorski izvedbeni pogoji, ki 
podajajo določilo glede ohranjanja gozdnih sestojev oziroma v 
primeru nadomeščanja gozdnih sestojev določajo, da se ti 
nadomestijo ob Zaloški cesti in na zahodnem robu območja kot 
neposredna zaščita za poselitev. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Polje 

Zaporedna številka 
pripombe 

1185-001 

Povzetek pripombe Pripomba izraža strinjanje z umestitvijo OPPN 370: P+R Polje. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba glede umestitve P+R Polje (EUP PO-901, OPPN 370 
izraža mnenje, vsebina pripombe pa je že vključena v OPN MOL 
ID. Ta za EUP PO-901 že določa namensko rabo POg (površine 
za mirujoči promet), urejanje na podlagi OPPN ter usmeritve za 
pripravo OPPN. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Polje 

Zaporedna številka 
pripombe 

1186-001 

Povzetek pripombe Pripomba izraža nasprotovanje umestitvi OPPN 371 Polje jug 
oziroma nasprotovanje izgradnji novih sosesk na območju Četrtne 
skupnosti Polje, dokler se ne uredi na območju četrtne skupnosti 
potrebna infrastruktura. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba glede umestitve in izgradnje stanovanjskega območja v 
EUP PO-902, OPPN 371, izraža mnenje in se ne nanaša na 
spremenjene vsebine OPN MOL ID. Stanovanjsko območje in 
urejanje na podlagi OPPN sta bila določena že v prejšnjih 
postopkih OPN MOL ID. V tem postopku OPN MOL ID se je za 
OPPN 371 določila obvezna preveritev potreb po družbeni 
infrastrukturi v območju OPPN in za obstoječe naselje (oznaka @ 
na karti 6 »Omrežje družbene infrastrukture«), kar je bilo kot 
sprememba tudi prikazano v razgrnjenem gradivu OPN MOL ID. 
Preveritev se skladno s 97. členom odloka OPN MOL ID nanaša 
na področja predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja 
ter otroških in športnih igrišč. V postopku izdelave OPPN se bodo 
tako lahko podrobneje preverile in predpisale vse potrebne 
vsebine in izbrala najustreznejša urbanistična zasnova območja. 

 



Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Polje 

Zaporedna številka 
pripombe 

1187-001 

Povzetek pripombe Pripomba izraža nasprotovanje umestitvi proizvodne cone Zalog 
zahod (EUP PO-920, OPPN 392) v prostor. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba glede umestitve cone Zalog zahod v prostor izraža 
mnenje in se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Območje cone in urejanje na podlagi OPPN sta bili določeni že ob 
uveljavitvi OPN MOL ID leta 2010. Pripomba po vsebini tako 
predstavlja novo pobudo za spremembo OPN MOL ID. Glede na 
vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in dopolnitev OPN MOL ID 
(Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega naznanila o javni razgrnitvi 
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o 
prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki je 
bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani Mestne občine 
Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti MOL ter v 
časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave pripomb z 
javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in predlogi, ki se 
nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Polje 

Zaporedna številka 
pripombe 

1188-001 

Povzetek pripombe Pripomba izraža nasprotovanje umestitvi OPPN 406: Pokopališče 
za male živali. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba glede umestitve OPPN 406 izraža mnenje in se ne 
nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. Določitev območja 
OPPN 406 je nespremenjena že od uveljavitve OPN MOL ID v 
letu 2010. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Polje 

Zaporedna številka 
pripombe 

1189-001 

Povzetek pripombe Pripomba izraža strinjanje z umestitvijo OPPN 407: Parkirišče 
Petrol. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba glede umestitve parkirišča Petrol (EUP PO-834, OPPN 
407) izraža mnenje, vsebina pripombe pa je že vključena v OPN 
MOL ID. Ta za EUP PO-834 že določa namensko rabo POg 



(površine za mirujoči promet), urejanje na podlagi OPPN ter 
usmeritve za pripravo OPPN. Parkirne površine za tovorna vozila 
so v skladu s podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji že 
dopustne tudi v EUP PO-936, njihova ureditev pa je mogoča 
neposredno na podlagi OPN MOL ID. 
V tem postopku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID se je za 
ureditev prometne varnosti križišča z Zaloško cesto ter ureditev 
parkirišč za avtocisterne upoštevala tudi idejna zasnova Parkirišče 
tovornjakov in križišče pri skladišču Petrol v Zalogu (LUZ, 2012). 
Meja med EUP PO-834, PO-936 in PO-785 ter meja EUP PO-207 
in regulacijske linije v navedenih območjih so se uskladile z 
rešitvami iz idejne zasnove. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Polje 

Zaporedna številka 
pripombe 

1190-001 

Povzetek pripombe Pripomba izraža strinjanje z umestitvijo OPPN 408: Povezovalna 
cesta Agrokombinatska–Hladilniška. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba glede umestitve povezovalne ceste Agrokombinatska–
Hladilniška (OPPN 408) izraža mnenje, vsebina pripombe pa je že 
vključena v OPN MOL ID. Ta že določa traso poteka 
Agrokombinatske ceste ter zanjo določa namensko rabo PC 
(površine pomembnejših cest) in urejanje na podlagi OPPN. Za 
severni del Agrokombinatske ceste na odseku Hladilniška pot–
Agrokombinatska cesta–Cesta v Prod je OPPN tudi že sprejet 
(Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 408 
Povezovalna cesta Agrokombinatska–Hladilniška – del; Uradni list 
RS, št. 63/2014) in je podlaga za nadaljnje posege v prostor. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Polje 

Zaporedna številka 
pripombe 

1191-001 

Povzetek pripombe Pobuda se nanaša na strinjanje s predvidenim OPPN 412 
Železniška tovorna postaja. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Polje 

Zaporedna številka 
pripombe 

1192-001 

Povzetek pripombe Pripomba izraža nasprotovanje umestitvi stanovanjskega območja 
v EUP PO-843, OPPN 415. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba glede umestitve stanovanjskega območja v EUP PO-
843, OPPN 415, v prostor izraža mnenje in se ne nanaša na 
spremenjene vsebine OPN MOL ID. Stanovanjsko območje in 
urejanje na podlagi OPPN je bilo določeno že v prejšnjih postopkih 
OPN MOL ID. Pripomba po vsebini tako predstavlja novo pobudo 
za spremembo OPN MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi 



Sprememb in dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in 
Javnega naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 
sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne 
občine Ljubljana – izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 
(na spletni strani Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah 
četrtnih skupnosti MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko 
v fazi obravnave pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo 
pripombe in predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in 
dopolnitve OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Polje 

Zaporedna številka 
pripombe 

1193-001 

Povzetek pripombe Pripomba izraža strinjanje z umestitvijo OPPN 420: Polje 
pokopališče. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba glede umestitve pokopališča Polje (OPPN 420) izraža 
mnenje, vsebina pripombe pa je že vključena v OPN MOL ID.  
Za območje pokopališča v Polju je sprejet OPPN (Odlok o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu 420 Polje – 
Pokopališče; Uradni list RS, št. 43/2014), ki podaja podrobne 
pogoje za izvedbo širitve pokopališča ter spremljajočih objektov in 
ureditev oziroma je podlaga za pridobitev ustreznih upravnih 
dovoljenj za začetek gradnje. OPN MOL ID ohranja sprejeti 
OPPN. V tem postopku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID so 
se namenska raba znotraj območja pokopališča ter meja OPPN 
pokopališča uskladile s sprejetim OPPN, kar je bilo na javni 
razgrnitvi prikazano kot sprememba OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Polje 

Zaporedna številka 
pripombe 

1194-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na strinjanje z umestitvijo Intermodalnega 
logističnega centra (ILC) Ljubljana na predmetno območje. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Posavje 



Zaporedna številka 
pripombe 

461-001 

Povzetek pripombe Svet ČS Posavje MOL podaja pobudo, da se park med 
Mucherjevo ulico in Glinškovo ploščadjo v OPN MOL ID opredeli 
kot javno dobro. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Park ob Glinškovi ploščadi je v OPN MOL ID že opredeljen kot 
parkovna površina. Javne površine so prikazane na karti 3.2 
»Prikaz območij enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih 
pogojev – regulacijski elementi, javne površine in oglaševanje« in 
so podlaga za določitev grajenega javnega dobra. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Posavje 

Zaporedna številka 
pripombe 

462-001 

Povzetek pripombe Svet ČS Posavje MOL podaja pobudo za dopolnitev določil EUP 
PS-47 tako, da bo na zemljiščih s parc. št. 1244/50, 1249/1 in 
1470/17, vse k. o. Ježica, tako dopustna občasna postavitev 
lokalne tržnice. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Gre za dopolnitev dejavnosti v območju, namenjenemu oddihu, 
rekreaciji in športu, ki zagotavlja dopolnitev oskrbnih dejavnosti na 
lokalni ravni 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Posavje 

Zaporedna številka 
pripombe 

463-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na mnenje, da širitev pokopališča Stožice, ki 
leži v vodovarstvenem območju IIB (ožje vodovarstveno območje 
z manj strogim vodovarstvenim režimom) manj obremenjujoča, kot 
je širitev pokopališča Žale, ki ležijo na območju s strožjim 
vodovarstvenim režimom IIA. Svet predlaga, da se navedena 
sprememba upošteva tudi v novi Uredbi o vodovarstvenem 
območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, ki je 
trenutno v pripravi. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 



zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine 
Ljubljana – Strateški del je v zasnovi in usmeritvah prostorskega 
načrtovanja omrežja in območij pokopališč pokopališče Stožice 
uvrščeno med »druga krajevna pokopališča«, ki se bodo postopno 
zapolnjevala na obstoječih lokacijah ter kjer so dovoljena 
vzdrževalna dela in gradnja manjših mrliških vežic. Na širšem 
območju pokopališča Stožice veljajo določila Uredbe o 
vodovarstvenem območju za vodno telo Ljubljanskega polja za 
vodovarstveno območje IIB, ki gradnjo pokopališč prepovedujejo.  
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Posavje 

Zaporedna številka 
pripombe 

466-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na javno pot za kolesarje in pešce preko 
kmetijskih površin v osi Ulice 7. septembra med Slovenčevo ulico 
in Saveljsko cesto. Pripomba je predlog za prekategorizacijo poti 
za kolesarje in pešce v javno pot za vsa vozila ter za ureditev 
zavarovanega cestno-železniškega prehoda za priključitev poti v 
križišče Slovenčeve ulice in Ulice 7. septembra. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Del pripombe ki se nanaša na prekategorizacijo poti je delno 
sprejemljiv. Zahodni odsek poti iz pripombe, ki se navezuje na 
Saveljsko cesto, se prekategorizira iz javne poti za kolesarje in 
pešce v javno pot za vsa vozila. Na ta način se vzpostavi krožna 
vez Saveljska cesta–Savlje–Ziljska ulica–javna pot za vsa vozila v 
podaljšku Ziljske ulice–javna pot za vsa vozila do Saveljske ceste. 
Ta odsek se označi še kot »pomembnejša kolesarska vez na 
vozišču za ves promet« za ohranitev sklenjene vezi za kolesarje 
med Saveljsko cesto in Slovenčevo ulico. Vzhodni odsek poti iz 
pripombe je v grafičnem delu OPN MOL ID določen ustrezno: (1) 
zagotavlja prehodnost za kolesarje in pešce med Saveljsko cesto 
in Slovenčevo ulico ter (2) zagotavlja dostopnost le za ciljni promet 
do obdelovalnih kmetijskih površin (dostop za kmetijsko 
mehanizacijo). Skladno s pobudo in skladno s pravili za izris 
grafičnih regulacijskih elementov v OPN MOL ID se na odseku 
javne poti iz pripombe preko železniške proge izriše še 
izvennivojski objekt za pešce in kolesarje do Slovenčeve ulice. Del 
pripombe, ki se nanaša na ureditev zavarovanega železniškega 
prehoda, ni sprejemljiv. Za vodenje motornega prometa na 
območju iz pripombe je v OPN MOL ID določeno zvezno omrežje 
prometnic, ki zagotavljajo dostop do vseh ciljev v prostoru in 
ustrezno prevoznost za tranzitni promet. Z vidika zagotavljanja 
prometne prevoznosti dodatno križanje ceste in železnice ni 



potrebno. Z vidika zagotavljanja prometne varnosti ni ustrezna 
določitev nivojskega cestno-železniškega križanja, saj zakonodaja 
s področja cest in prometa to prepoveduje. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Posavje 

Zaporedna številka 
pripombe 

472-001 

Povzetek pripombe Svet ČS Posavje podaja pobudo, naj se Bratovševa ploščad v 
OPN MOL ID označi kot javna peš površina, enako kot so bile 
podrobno vnesene ceste z regulacijskimi linijami. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Opredelitev javne površine v območju sosesk v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID ni predlagana, saj je odvisna od tega, 
kako se bodo v prihodnosti upoštevali rezultati evidence 
nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana (ENP; projekt 
je v pripravi) in podatki o lastništvu, ter od tega, kako se bodo 
odvijali (ter razrešili) postopki določitve pripadajočih zemljišč po 
zakonu. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Posavje 

Zaporedna številka 
pripombe 

474-001 

Povzetek pripombe Svet ČS Posavje podaja pobudo, naj se Bratovševa ploščad v 
OPN MOL ID označi kot javna peš površina, enako kot so bile 
podrobno vnesene ceste z regulacijskimi linijami. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Opredelitev javne površine v območju sosesk v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID ni predlagana, saj je odvisna od tega, 
kako se bodo v prihodnosti upoštevali rezultati evidence 
nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana (ENP; projekt 
je v pripravi) in podatki o lastništvu, ter od tega, kako se bodo 
odvijali (ter razrešili) postopki določitve pripadajočih zemljišč po 
zakonu. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Rudnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

1061-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na ureditev manjkajočega dela poti za pešce 
in kolesarske poti Ob dolenjski železnici. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID, dopolni se le še 
potek kolesarske poti v izteku pri Botaničnem vrtu, tako da se 
doda še krak, ki poteka ob železnici in vodi v Botanični vrt. 
Dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev OPN MOL ID že 
vključuje regulacijske linije, ki omogočajo ureditev poti za pešce in 
kolesarske poti v celotnem poteku ceste Ob dolenjski železnici, od 
Lorenzove ceste do Ižanske ceste pri Botaničnem vrtu. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Rudnik 



Zaporedna številka 
pripombe 

355-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na ureditev manjkajočega dela kolesarske 
poti in poti za pešce Ob dolenjski železnici. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Manjkajoči del kolesarske poti in poti za pešce Ob dolenjski 
železnici ima v OPN MOL ID na karti 3.1 »Prikaz območij enot 
urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe in prostorskih 
izvedbenih pogojev« že določeno regulacijsko linijo (RL), na karti 
4.7 »Cestno omrežje in območja parkirnih režimov« pa je 
opredeljena kot lokalna krajevna cesta. Ureditev oziroma izvedba 
poti ni predmet OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Rudnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

439-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo regulacijske linije Kobetove 
ceste v EUP RN-342. Vlagateljica pripombe predlaga, da se 
regulacijska linija na vzhodni strani ceste uskladi z dejansko rabo 
v prostoru, to je, da se pomakne proti zahodu do roba pločnika. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Rudnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

448-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na zemljišče s parc. št. 183/1, k. o. Karlovško 
predmestje. Vlagatelj pripombe predlaga spremembo 
namembnosti za potrebe ureditve parkirnih mest v delu naselja 
Ulica borcev za severno mejo - Melikova ulica. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
 
Čeprav gre za novo pobudo, pa sprememba namembnosti za 
ureditev parkirnih mest ni potrebna. Določila v OPN MOL ID že 
omogočajo preureditev obstoječega prečnega profila ceste in 
ureditev parkirnih mest. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Šentvid 

Zaporedna številka 
pripombe 

1153-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na način urejanja EUP ŠE-599. Vlagatelj 
pripombe predlaga, naj se OPPN ukine in določi urejanje z OPN 
MOL ID. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste 
lahko vložili, ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k 
zbiranju pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 



V postopku izdelave OPN MOL ID so bili upoštevani enotni kriteriji 
za določitev območij urejanja z OPPN, ki jih predpisuje ZPNačrt. 
OPPN so praviloma predpisani za območja, kjer gre za poseg, ki 
zahteva celovit pristop, za območja celovite prenove, širitev 
naselja za vsa območja, večja od 5.000 m2, za sanacijo razpršene 
gradnje, za območja, ki nimajo urejenih dostopov, parcelacije in 
niso komunalno opremljena, ter za gradnjo objektov in naprav 
gospodarske javne infrastrukture. 
V skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 
99/07) je treba v primeru ukinitve obveze po izdelavi OPPN v OPN 
MOL ID prostorske izvedbene pogoje določiti z enako 
natančnostjo in v taki vsebini, kot jih določa pravilnik za izdelavo 
OPPN. V tem primeru morajo biti rešitve prikazane na 
geodetskem načrtu.  
OPPN je bil opuščen samo za tista območja, kjer so bile izdelane 
vsebine, ki jih predpisuje zakon. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Sostro 

Zaporedna številka 
pripombe 

1001-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na cesto do kamnoloma v Sadinji vasi. 
Pripomba nasprotuje posegom na kmetijska zemljišča. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predhodno izdelane strokovne podlage so preverile več potekov 
trase ceste do kamnoloma v Sadinji vasi (City Studio, 2009; PNG, 
2014; LUZ, d.d., 2015). V fazi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID so bile prikazane štiri variante poteka 
ceste do kamnoloma, ki so bile tudi javno razgrnjene. Vsi posegi 
na kmetijska zemljišča v fazi dopolnjenega osnutka OPN MOL ID 
so bili obravnavani v elaboratu posegov na kmetijska zemljišča in 
v postopku celovite presoje vplivov na okolje. Okoljsko poročilo je 
kot edino sprejemljivo varianto z okoljskega vidika ocenilo varianto 
4/a, pri čemer je predlagalo dodatne optimizacije poteka ceste. V 
predlog OPN MOL ID je tako vključena varianta 4/c (optimizacija 
variante 4/a), ki v severnem delu načrtuje rekonstrukcije obstoječe 
Ceste II. grupe odredov, v južnem pa novo cesto po zahodnem 
robu doline do kamnoloma v Sadinji vasi. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Sostro 

Zaporedna številka 
pripombe 

1002-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na cesto do kamnoloma v Sadinji vasi. 
Pripomba nasprotuje industriji: proizvodnja plastike, tekstila in 
cementa. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Kamnolom je pomembno območje pridobivanja mineralnih snovi v 
ljubljanski regiji, za MOL pa je pomemben tudi kot območje 
predelave in potencialne deponije nenevarnih gradbenih 
odpadkov. Kamnolom Sostro – Sadinja vas je edini kamnolom z 
ustreznimi zmogljivostmi na območju MOL ter ima potencial 
izkoriščanja kamnoloma v obsegu pribl. 7 mio m3 in v obsegu 



pribl. 4 mio m3 deponije. Kamnolom obratuje na podlagi 
pridobljene rudarske pravice za raziskovanje oziroma izkoriščanje 
mineralnih surovin, ki je bila dana z vladno Uredbo (Uradni list RS 
št. 103/2000 in 81/2002). Koncesija oziroma dovoljenje za 
izkoriščanje kamnoloma Sostro – Sadinja vas sta podeljena do 
leta 2021. Za kamnolom je pridobljeno tudi okoljevarstveno 
soglasje za predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov. 
Kamnolom je edini primeren vir posipnega materiala na območju 
MOL. OPN MOL ID določa možne lokacije za industrijske 
dejavnosti. Predpisovanje tehnologij in tipa industrije ni predmet 
prostorskega akta. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Sostro 

Zaporedna številka 
pripombe 

1003-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na ureditev vodotokov. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Vodotoki so v OPN MOL ID ustrezno določeni kot območja 
celinskih voda – VC. OPN MOL ID z regulacijskimi elementi 
določa prostor, ki ga zavzema vodotok, in vse obvodne ureditve, ki 
omogočajo ustrezno pretočnost voda. Ureditev vodotokov ob 
neurjih ni predmet sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. 
Opredelitev tehničnih elementov za omogočanje ustrezne 
pretočnosti voda in zagotavljanje poplavne varnosti je ločen 
postopek. Izvedba ukrepov v prostoru se natančno določi v fazah 
izdelave podrobnejše prostorske dokumentacije in projektne 
dokumentacije, v sklopu katerih se skladno z veljavno zakonodajo 
pridobijo usmeritve in pogoji vseh nosilcev urejanja prostora, 
določijo najustreznejše rešitve, pridobi soglasje vseh nosilcev 
prostora in pridobi pravica graditi, pri čemer nove ureditve ne 
smejo poslabševati obstoječega stanja. Določitev časa izvedbe 
novih ureditev in sama izgradnja nista predmet OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Sostro 

Zaporedna številka 
pripombe 

1004-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na cesto do Sadinje vasi. Predlaga 
preusmeritev prometa na železnico. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

OPN MOL ID skladno s strategijo prostorskega razvoja MOL 
poudarja vse elemente trajnostnega urejanja prometa, med katere 
sodi tudi zmanjševanje števila vozil na cesti na račun povečanja 
železniškega prometa. Ureditev novega tira do kamnoloma 
Sadinja vas trenutno ni del strateškega načrta razvoja 
železniškega omrežja v MOL. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Sostro 

Zaporedna številka 
pripombe 

1006-001 



Povzetek pripombe Pripomba izraža nasprotovanje gradnji nove ceste do kamnoloma 
v Sadinji vasi in nasprotovanje nadaljnjemu delovanju kamnoloma. 
Pripomba podpira rekonstrukcijo obstoječe ceste. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na nasprotovanje 
gradnji nove ceste do kamnoloma v Sadinji vasi: Predhodno 
izdelane strokovne podlage so preverile več potekov trase ceste 
do kamnoloma v Sadinji vasi (City Studio, 2009; PNG, 2014; LUZ, 
d.d., 2015). V fazi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev 
OPN MOL ID so bile prikazane štiri variante poteka ceste do 
kamnoloma, ki so bile tudi javno razgrnjene. Okoljsko poročilo je 
kot edino sprejemljivo varianto z okoljskega vidika ocenilo varianto 
4/a, pri čemer je predlagalo dodatne optimizacije poteka ceste. V 
predlog OPN MOL ID je tako vključena varianta 4/c (optimizacija 
variante 4/a), ki v severnem delu načrtuje rekonstrukcije obstoječe 
Ceste II. grupe odredov, v južnem pa novo cesto po zahodnem 
robu doline do kamnoloma v Sadinji vasi.  
Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na nasprotovanje 
delovanja kamnoloma v Sadinji vasi: Kamnolom je pomembno 
območje pridobivanja mineralnih snovi v ljubljanski regiji, za MOL 
pa je pomemben tudi kot območje predelave in potencialne 
deponije nenevarnih gradbenih odpadkov. Kamnolom Sostro – 
Sadinja vas je edini kamnolom z ustreznimi zmogljivostmi na 
območju MOL ter ima potencial izkoriščanja kamnoloma v obsegu 
pribl. 7 mio m3 in v obsegu pribl. 4 mio m3 deponije. Kamnolom 
obratuje na podlagi pridobljene rudarske pravice za raziskovanje 
oziroma izkoriščanje mineralnih surovin, ki je bila dana z vladno 
Uredbo (Uradni list RS št. 103/2000 in 81/2002). Koncesija 
oziroma dovoljenje za izkoriščanje kamnoloma Sostro – Sadinja 
vas sta podeljena do leta 2021. Za kamnolom je pridobljeno tudi 
okoljevarstveno soglasje za predelavo nenevarnih gradbenih 
odpadkov. Kamnolom je edini primeren vir posipnega materiala na 
območju MOL.  
Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na rekonstrukcijo 
obstoječih cest: Obstoječe Litijska cesta, Cesta II. grupe odredov 
in cesta Sadinja vas so že v veljavnem OPN MOL ID določene kot 
ceste, za katere je predvidena rekonstrukcija oziroma obnova. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Sostro 

Zaporedna številka 
pripombe 

1007-001 

Povzetek pripombe Pripomba izraža nasprotovanje gradnji nove ceste do kamnoloma 
v Sadinji vasi in podpira rekonstrukcijo obstoječe ceste. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na nasprotovanje 
poteku gradnji nove ceste do kamnoloma v Sadinji vasi: 
Predhodno izdelane strokovne podlage so preverile več potekov 
trase ceste do kamnoloma v Sadinji vasi (City Studio, 2009; PNG, 
2014; LUZ, d.d., 2015). V fazi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID so bile prikazane štiri variante poteka 
ceste do kamnoloma, ki so bile tudi javno razgrnjene. Okoljsko 
poročilo je kot edino sprejemljivo varianto z okoljskega vidika 
ocenilo varianto 4/a, pri čemer je predlagalo dodatne optimizacije 



poteka ceste. V predlog OPN MOL ID je tako vključena varianta 
4/c (optimizacija variante 4/a), ki v severnem delu načrtuje 
rekonstrukcije obstoječe Ceste II. grupe odredov, v južnem pa 
novo cesto po zahodnem robu doline do kamnoloma v Sadinji 
vasi.  
Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na rekonstrukcijo 
obstoječih cest: Obstoječe Litijska cesta, Cesta II. grupe odredov 
in cesta Sadinja vas so že v veljavnem OPN MOL ID določene kot 
ceste, za katere je predvidena rekonstrukcija oziroma obnova. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Sostro 

Zaporedna številka 
pripombe 

1009-001 

Povzetek pripombe Pripomba izraža nasprotovanje gradnji nove ceste do kamnoloma 
v Sadinji vasi (varianta 3 in 4), ker bi potekala mimo hiše 
pripombodajalca na zemljišču s parc. št. 1290/7, k. o. Dobrunje. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predhodno izdelane strokovne podlage so preverile več potekov 
trase ceste do kamnoloma v Sadinji vasi (City Studio, 2009; PNG, 
2014; LUZ, d.d., 2015). V fazi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID so bile prikazane štiri variante poteka 
ceste do kamnoloma, ki so bile tudi javno razgrnjene. Okoljsko 
poročilo je kot edino sprejemljivo varianto z okoljskega vidika 
ocenilo varianto 4/a. V predlog OPN MOL ID je tako vključena 
varianta 4/c (optimizacija variante 4/a), ki v severnem delu 
načrtuje rekonstrukcije obstoječe Ceste II. grupe odredov, v 
južnem pa novo cesto po zahodnem robu doline do kamnoloma v 
Sadinji vasi. Na severnem delu se od Litijske ceste do Zadružnega 
doma načrtuje rekonstrukcija obstoječe Ceste II. grupe odredov, 
zato se izogne posegom na kmetijska zemljišča ob zemljišču s 
parc. št. 1290/7, k. o. Dobrunje. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Sostro 

Zaporedna številka 
pripombe 

1015-001 

Povzetek pripombe Pripomba izraža nasprotovanje novi cesti do kamnoloma v Sadinji 
vasi zaradi posega na kmetijske in zelene površine ter podaja 
predlog za rekonstrukcijo obstoječe ceste. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na nasprotovanje 
gradnji nove ceste do kamnoloma v Sadinji vasi: Predhodno 
izdelane strokovne podlage so preverile več potekov trase ceste 
do kamnoloma v Sadinji vasi (City Studio, 2009; PNG, 2014; LUZ, 
d.d., 2015). V fazi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev 
OPN MOL ID so bile prikazane štiri variante poteka ceste do 
kamnoloma, ki so bile tudi javno razgrnjene. Okoljsko poročilo je 
kot edino sprejemljivo varianto z okoljskega vidika ocenilo varianto 
4/a, pri čemer je predlagalo dodatne optimizacije poteka ceste. V 
predlog OPN MOL ID je tako vključena varianta 4/c (optimizacija 
variante 4/a), ki v severnem delu načrtuje rekonstrukcije obstoječe 
Ceste II. grupe odredov, v južnem pa novo cesto po zahodnem 
robu doline do kamnoloma v Sadinji vasi.  



Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na rekonstrukcijo 
obstoječih cest: Obstoječe Litijska cesta, Cesta II. grupe odredov 
in cesta Sadinja vas so že v veljavnem OPN MOL ID določene kot 
ceste, za katere je predvidena rekonstrukcija oziroma obnova. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Sostro 

Zaporedna številka 
pripombe 

1016-001 

Povzetek pripombe Pripomba izraža nasprotovanje varianti 4a (in vsem novim cestnim 
povezavam) poteka ceste do kamnoloma v Sadinji vasi, predvsem 
zaradi posegov na kmetijska zemljišča, vodovarstveno območje in 
habitate. Pripomba se ne strinja z oceno variante in predlaganimi 
omilitvenimi ukrepi v okoljskem poročilu. Predlaga, da se bajer v 
Žabji vasi uredi in vključi v območje Naturo 2000. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na nasprotovanje 
gradnji nove ceste do kamnoloma v Sadinji vasi: Predhodno 
izdelane strokovne podlage so preverile več potekov trase ceste 
do kamnoloma v Sadinji vasi (City Studio, 2009; PNG, 2014; LUZ, 
d.d., 2015). V fazi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev 
OPN MOL ID so bile prikazane štiri variante poteka ceste do 
kamnoloma, ki so bile tudi javno razgrnjene. Okoljsko poročilo je 
kot edino sprejemljivo varianto z okoljskega vidika ocenilo varianto 
4/a, pri čemer je predlagalo dodatne optimizacije poteka ceste. 
Predvidena cesta (varianta 4/a) poteka po robu III. 
vodovarstvenega območja. Z vidika vplivov na pitno vodo je vpliv 
ocenjene kot zanemarljiv. Izvedla se je dodatna optimizacija 
variante 4/a. V predlog OPN MOL ID je tako vključena varianta 4/c 
(optimizacija variante 4/a), ki v severnem delu načrtuje 
rekonstrukcije obstoječe Ceste II. grupe odredov, v južnem pa 
novo cesto po zahodnem robu doline do kamnoloma v Sadinji 
vasi.  
Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na predlog o določitvi 
bajerja v Žabji vasi kot območja Natura 2000: Pripomba se ne 
nanaša na vsebine sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. 
Določitev območij Natura 2000 ni predmet prostorskega akta, 
ampak pravilnika, katerega pripravljavec je Ministrstvo za okolje in 
prostor. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Sostro 

Zaporedna številka 
pripombe 

1016-002 

Povzetek pripombe Pripomba izraža nasprotovanje varianti 4a (in vsem novim cestnim 
povezavam) poteka ceste do kamnoloma v Sadinji vasi, predvsem 
zaradi posegov na kmetijska zemljišča, vodovarstveno območje in 
habitate. Pripomba se ne strinja z oceno variante in predlaganimi 
omilitvenimi ukrepi v okoljskem poročilu. Predlaga, da se bajer v 
Žabji vasi uredi in vključi v območje Naturo 2000. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na nasprotovanje 
gradnji nove ceste do kamnoloma v Sadinji vasi: Predhodno 
izdelane strokovne podlage so preverile več potekov trase ceste 



do kamnoloma v Sadinji vasi (City Studio, 2009; PNG, 2014; LUZ, 
d.d., 2015). V fazi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev 
OPN MOL ID so bile prikazane štiri variante poteka ceste do 
kamnoloma, ki so bile tudi javno razgrnjene. Okoljsko poročilo je 
kot edino sprejemljivo varianto z okoljskega vidika ocenilo varianto 
4/a, pri čemer je predlagalo dodatne optimizacije poteka ceste. 
Predvidena cesta (varianta 4/a) poteka po robu III. 
vodovarstvenega območja. Z vidika vplivov na pitno vodo je vpliv 
ocenjene kot zanemarljiv. Izvedla se je dodatna optimizacija 
variante 4/a. V predlog OPN MOL ID je tako vključena varianta 4/c 
(optimizacija variante 4/a), ki v severnem delu načrtuje 
rekonstrukcije obstoječe Ceste II. grupe odredov, v južnem pa 
novo cesto po zahodnem robu doline do kamnoloma v Sadinji 
vasi.  
Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na predlog o določitvi 
bajerja v Žabji vasi kot območje Natura 2000: Pripomba se ne 
nanaša na vsebine sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. 
Določitev območij Natura 2000 ni predmet prostorskega akta, 
ampak pravilnika, katerega pripravljavec je Ministrstvo za okolje in 
prostor. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Sostro 

Zaporedna številka 
pripombe 

1017-001 

Povzetek pripombe Pripomba izraža nasprotovanje gradnji nove ceste do kamnoloma 
v Sadinji vasi (varianta 3 in 4), ker bi potekala čez zemljišče s 
parc. št. 1290/4, k. o. Dobrunje. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predhodno izdelane strokovne podlage so preverile več potekov 
trase ceste do kamnoloma v Sadinji vasi (City Studio, 2009; PNG, 
2014; LUZ, d.d., 2015). V fazi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID so bile prikazane štiri variante poteka 
ceste do kamnoloma, ki so bile tudi javno razgrnjene. Okoljsko 
poročilo je kot edino sprejemljivo varianto z okoljskega vidika 
ocenilo varianto 4/a, pri čemer je predlagalo dodatne optimizacije 
poteka ceste. V predlog OPN MOL ID je tako vključena varianta 
4/c (optimizacija variante 4/a), ki v severnem delu načrtuje 
rekonstrukcije obstoječe Ceste II. grupe odredov, v južnem pa 
novo cesto po zahodnem robu doline do kamnoloma v Sadinji 
vasi. Na severnem delu se od Litijske ceste do Zadružnega doma 
načrtuje rekonstrukcija obstoječe Ceste II. grupe odredov, zato se 
izogne posegu na kmetijsko zemljišče s parc. št. 1290/4, k. o. 
Dobrunje.  
Predlog o ureditvi enosmernih ulic ni sprejemljiva, ker se s tem 
podaljšajo prometne poti. Načrtovana ureditev bo omogočala 
vzpostavitev režima zmanjšane hitrosti skozi naselja. 
Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na delovanje 
kamnoloma: Kamnolom je pomembno območje pridobivanja 
mineralnih snovi v ljubljanski regiji, za MOL pa je pomemben tudi 
kot območje predelave in potencialne deponije nenevarnih 
gradbenih odpadkov. Kamnolom Sostro – Sadinja vas je edini 
kamnolom z ustreznimi zmogljivostmi na območju MOL ter ima 
potencial izkoriščanja kamnoloma v obsegu pribl. 7 mio m3 in v 
obsegu pribl. 4 mio m3 deponije. Kamnolom obratuje na podlagi 



pridobljene rudarske pravice za raziskovanje oziroma izkoriščanje 
mineralnih surovin, ki je bila dana z vladno Uredbo (Uradni list RS 
št. 103/2000 in 81/2002). Koncesija oziroma dovoljenje za 
izkoriščanje kamnoloma Sostro – Sadinja vas sta podeljena do 
leta 2021. Za kamnolom je pridobljeno tudi okoljevarstveno 
soglasje za predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov. 
Kamnolom je edini primeren vir posipnega materiala na območju 
MOL. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Sostro 

Zaporedna številka 
pripombe 

1020-001 

Povzetek pripombe Pripomba je predlog, da se dodatno preverijo pripombe občanov 
po zaokrožitvi območij zazidljivosti, saj Svet ČS Sostro 
(pripombodajalec) ugotavlja, da se veliko pobud nanaša na zelo 
majhne kvadrature. Pripomba se nanaša tudi na poziv za manjše 
zaokrožitve stavbnih zemljišč v EUP SO-2100. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je v delu, ki se nanaša na predlog o dodatni preveritvi 
pripomb občanov po zaokrožitvi območij zazidljivosti, sprejemljiva. 
Vse podane pripombe so bile preverjene.  
Pripomba v delu, ki se nanaša na poziv za manjše zaokrožitve 
stavbnih zemljišč v EUP SO-2100, ni sprejemljiva, saj predstavlja 
novo pobudo in se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL 
ID. Pobude za zaokrožitev stavbnih zemljišč, ki niso bile vključene 
v dopolnjeni osnutek s. d. OPN MOL ID, so bile zavrnjene zato, 
ker niso skladne z urbanističnimi, prostorskimi ali okoljskimi 
kriteriji, oziroma so bile zavrnjene v prvih mnenjih nosilcev 
urejanja prostora (npr. ministrstva, pristojnega za prostor oziroma 
kmetijstvo). 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Sostro 

Zaporedna številka 
pripombe 

1022-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišč 
s parc. št. 1759/4 in 1759/8, obe k. o. Dobrunje, iz območja 
gozdov v površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS). 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V tej fazi postopka sprememb in dopolnitev OPN MOL ID 
pripomba ni sprejemljiva, ker vsebinsko predstavlja novo pobudo 
za spremembo OPN MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi 
Sprememb in dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in 
Javnega naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 
sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne 
občine Ljubljana – izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 
(na spletni strani Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah 
četrtnih skupnosti MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko 
v fazi obravnave pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo 
pripombe in predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in 
dopolnitve OPN MOL ID. 



V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Določitev pogojev ali sprememba namenske rabe na omenjenih 
zemljiščih zaradi omogočanja športno-rekreativne dejavnosti se bo 
lahko presojala kot nova pobuda v naslednjih spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID. Novo pobudo za spremembo 
prostorskega akta boste lahko vložili, ko bo Mestna občina 
Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju pobud za spremembe in 
dopolnitve OPN MOL ID in bo zainteresirano javnost pozvala k 
oddaji pobud z obvestilom preko tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Sostro 

Zaporedna številka 
pripombe 

1023-001 

Povzetek pripombe Svet ČS Sostro predlaga določitev območja za centralne 
dejavnosti, kjer bo mogoče zgraditi nov gasilni dom v Sostrem. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Gradnja gasilnega doma je dopustna v namenskih rabah, kjer so 
dopustni objekti in dejavnosti 12740 Druge stavbe, ki niso 
uvrščene drugje: stavbe za nastanitev gasilcev s spremljajočim 
programom (v OPN MOL ID je taka gradnja dopustna v različnih 
namenskih rabah prostora, npr. SSse, SSsv, SB, SK, CU, CDd, 
CDj, A). 
Sprememba namenske rabe kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče za namen gradnje novega gasilnega doma v tem 
postopku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID ni sprejemljiva, 
saj se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Sostro 

Zaporedna številka 
pripombe 

1025-001 



Povzetek pripombe Svet ČS Sostro predlaga, da se zemljišče na območju nekdanjega 
sedeža KS Besnica spremeni iz kmetijskega zemljišča v zemljišče 
centralnih dejavnosti, kjer bo mogoče legalno sanirati in uporabljati 
objekt nekdanjega sedeža KS Besnica in kmetijske trgovine s 
črpalko. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Posamezni posegi na kmetijska zemljišča so bili obravnavani v 
elaboratu posegov na kmetijska zemljišča in v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje. Novih pobud za spremembo namenske 
rabe kmetijskih zemljišč v tej fazi postopka ni več mogoče 
obravnavati. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
V EUP z namensko rabo kmetijska zemljišča in območja gozdov 
so evidentirani posamični obstoječi objekti razpršene gradnje. V 
zvezi z obstoječimi objekti velja, da se zanje kot tudi za zemljišče, 
na katerem stojijo, ohranjajo vse pravice, ki izhajajo iz 
pravnomočnih upravnih dovoljenj. Na zakonito zgrajenih objektih 
razpršene gradnje oziroma gradbeni parceli objekta, ki je bila 
določena z gradbenim dovoljenjem za objekt, so v skladu z 
namembnostjo določeno v gradbenem dovoljenju, dopustni 
posegi, ki jih določa 59. člen odloka OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Sostro 

Zaporedna številka 
pripombe 

1027-001 

Povzetek pripombe Pripomba Sveta ČS Sostro je predlog o ureditvi prometne 
problematike kraja ter povečanja varnosti vseh udeležencev v 
prometu. Predlaga izogibanje območjem varstva (najboljša 
kmetijska zemljišča, območja neokrnjene narave s športno-
rekreativnimi površinami, kulturna dediščina), ureditev priključkov, 



dovozov, hodnikov za pešce in kolesarske steze ter vzpostavitve 
cone z omejitvijo hitrosti. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na cesto do 
kamnoloma v Sadinji vasi: Predhodno izdelane strokovne podlage 
so preverile več potekov trase ceste do kamnoloma v Sadinji vasi 
(City Studio, 2009; PNG, 2014; LUZ, d.d., 2015). V fazi 
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN MOL ID so 
bile prikazane štiri variante poteka ceste do kamnoloma, ki so bile 
tudi javno razgrnjene. Okoljsko poročilo je kot edino sprejemljivo 
varianto z okoljskega vidika ocenilo varianto 4/a, pri čemer je 
predlagalo dodatne optimizacije poteka ceste. V predlog OPN 
MOL ID je tako vključena varianta 4/c (optimizacija variante 4/a), 
ki v severnem delu načrtuje rekonstrukcije obstoječe Ceste II. 
grupe odredov, v južnem pa novo cesto po zahodnem robu doline 
do kamnoloma v Sadinji vasi. Načrtovana trasa se izogiba dolini 
Konjščice. 
Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na podrobnejše 
prometnotehnične rešitve in režime: Že veljavni OPN MOL ID za 
obstoječo Cesto II. grupe odredov predvideva rekonstrukcijo 
oziroma obnovo, detajlnejše prometno tehnične rešitve bodo 
načrtovane v podrobnejših fazah načrtovanja, določanje 
prometnega režima (prometne hitrosti ipd.) pa ni predmet 
prostorskega akta. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Sostro 

Zaporedna številka 
pripombe 

597-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na predlog poteka nove ceste do kamnoloma 
v Sadinji vasi ter priporočila za načrtovanje. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predhodno izdelane strokovne podlage so preverile več potekov 
trase ceste do kamnoloma v Sadinji vasi (City Studio, 2009; PNG, 
2014; LUZ, d.d., 2015). V fazi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID so bile prikazane štiri variante poteka 
ceste do kamnoloma, ki so bile tudi javno razgrnjene. Okoljsko 
poročilo je kot edino sprejemljivo varianto z okoljskega vidika 
ocenilo varianto 4/a, pri čemer je predlagalo dodatne optimizacije 
poteka ceste. Predlog ceste iz pripombe, ki načrtuje delno 
obvozno cesto (projekt g. Gardnerja), v delu od Zadružnega doma 
do Ceste v Češnjico poteka po koridorju variante ceste 
kamnoloma v Sadinjo vas, ki je bil v dopolnjenem osnutku OPN 
MOL ID označen kot varianta 3. Varianta 3 je bila z okoljskega 
vidika zaradi bistvenega vpliva na rabo naravnih virov ter zaradi 
posega na območje Nature 2000 in poplavno območje ocenjena z 
oceno D (bistven vpliv D). V predlog OPN MOL ID je tako 
vključena varianta 4/c (optimizacija variante 4/a), ki v severnem 
delu načrtuje rekonstrukcije obstoječe Ceste II. grupe odredov, v 
južnem pa novo cesto po zahodnem robu doline do kamnoloma v 
Sadinji vasi. 

 

Vlagatelj pripombe MOL - Četrtna skupnost Sostro 



Zaporedna številka 
pripombe 

598-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na predlog poteka nove ceste do kamnoloma 
v Sadinji vasi ter priporočila za načrtovanje. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predhodno izdelane strokovne podlage so preverile več potekov 
trase ceste do kamnoloma v Sadinji vasi (City Studio, 2009; PNG, 
2014; LUZ, d.d., 2015). V fazi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID so bile prikazane štiri variante poteka 
ceste do kamnoloma, ki so bile tudi javno razgrnjene. Okoljsko 
poročilo je kot edino sprejemljivo varianto z okoljskega vidika 
ocenilo varianto 4/a, pri čemer je predlagalo dodatne optimizacije 
poteka ceste. Predlog ceste iz pripombe, ki načrtuje delno 
obvozno cesto (projekt g. Gardnerja), v delu od Zadružnega doma 
do Ceste v Češnjico poteka po koridorju variante ceste 
kamnoloma v Sadinjo vas, ki je bil v dopolnjenem osnutku OPN 
MOL ID označen kot varianta 3. Varianta 3 je bila z okoljskega 
vidika zaradi bistvenega vpliva na rabo naravnih virov ter zaradi 
posega na območje Nature 2000 in poplavno območje ocenjena z 
oceno D (bistven vpliv D). V predlog OPN MOL ID je tako 
vključena varianta 4/c (optimizacija variante 4/a), ki v severnem 
delu načrtuje rekonstrukcije obstoječe Ceste II. grupe odredov, v 
južnem pa novo cesto po zahodnem robu doline do kamnoloma v 
Sadinji vasi. 

 

Vlagatelj pripombe P. Mrak 

Zaporedna številka 
pripombe 

1142-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 1458/8 in 1459/15, k. o. Vič, iz kmetijskih površin v 
zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji. Poseg ne 
pomeni zaokroževanja naselja. Predlagani poseg ni v skladu z 
varstvenimi režimi. Nahaja se na poplavno ogroženem območju 
(območje srednje in majhne nevarnosti) ter na območju najboljših 
kmetijskih zemljišč. Z nadaljnjimi posegi v kmetijska zemljišča bi 
bili v neskladju s strateškimi izhodišči, ki narekujejo trajnostno in 
racionalno rabo prostora, ki se doseže z zgostitvami poselitve 
znotraj sedanjih zazidalnih površin (zapolnitve, zaokrožitve, 
prenove) in preprečevanjem in sanacijo razpršene gradnje. 
Dolgoročno se celotno območje kmetijskih površin med Cesto 
Dolomitskega odreda in Malim Grabnom ohranja kot odprt 
nepozidan prostor. 

 

Vlagatelj pripombe M. Mrevlje 

Zaporedna številka 
pripombe 

1042-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na zemljišče s parc. št. 2581/4,  k. o. 
Dobrova, in sicer za spremembo namenske rabe iz najboljših 
kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče, kot je bilo v času 
nakupa zemljišča leta 2001. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe M. Mrevlje 

Zaporedna številka 
pripombe 

645-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na zemljišče s parc. št. 2581/4, k. o. 
Dobrova, in sicer za spremembo namenske rabe iz najboljšega 
kmetijskega zemljišča (K1) v zazidljivo zemljišče, kot je bilo v času 
nakupa zemljišča leta 2001. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 



 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe D. Mrvar 

Zaporedna številka 
pripombe 

647-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na potek ceste do kamnoloma v Sadinji vasi. 
Pripomba predlaga izvedbo variante, ki načrtuje rekonstrukcijo 
obstoječe ceste, in je proti novi cesti. Predlaga tudi menjavo 
zemljišč kamnoloma z zemljišči, kjer je predviden zapor (ob 
obvoznici), in podpira idejo z delavnice prof. Koželja s študenti 
arhitekture. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na cesto do 
kamnoloma v Sadinji vasi: Predhodno izdelane strokovne podlage 
so preverile več potekov trase ceste do kamnoloma v Sadinji vasi 
(City Studio, 2009; PNG, 2014; LUZ, d.d., 2015). V fazi 
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN MOL ID so 
bile prikazane štiri variante poteka ceste do kamnoloma, ki so bile 
tudi javno razgrnjene. Okoljsko poročilo je kot edino sprejemljivo 
varianto z okoljskega vidika ocenilo varianto 4/a, pri čemer je 
predlagalo dodatne optimizacije poteka ceste. V predlog OPN 
MOL ID je tako vključena varianta 4/c (optimizacija variante 4/a), 
ki v severnem delu načrtuje rekonstrukcije obstoječe Ceste II. 
grupe odredov, v južnem pa novo cesto po zahodnem robu doline 
do kamnoloma v Sadinji vasi.  
Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na delovanje 
kamnoloma: Kamnolom je pomembno območje pridobivanja 
mineralnih snovi v ljubljanski regiji, za MOL pa je pomemben tudi 
kot območje predelave in potencialne deponije nenevarnih 
gradbenih odpadkov. Kamnolom Sostro – Sadinja vas je edini 
kamnolom z ustreznimi zmogljivostmi na območju MOL ter ima 
potencial izkoriščanja kamnoloma v obsegu pribl. 7 mio m3 in v 
obsegu pribl. 4 mio m3 deponije. Kamnolom obratuje na podlagi 
pridobljene rudarske pravice za raziskovanje oziroma izkoriščanje 
mineralnih surovin, ki je bila dana z vladno Uredbo (Uradni list RS 
št. 103/2000 in 81/2002). Koncesija oziroma dovoljenje za 
izkoriščanje kamnoloma Sostro – Sadinja vas sta podeljena do 
leta 2021. Za kamnolom je pridobljeno tudi okoljevarstveno 
soglasje za predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov. 
Kamnolom je edini primeren vir posipnega materiala na območju 
MOL. 



 

Vlagatelj pripombe A. Mrzel 

Zaporedna številka 
pripombe 

1084-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na višino stavb, tipologijo in gostoto 
predvidene gradnje v EUP ČR-535. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba, ki se nanaša na spremembo namenske rabe prostora, 
na morfologijo soseske, izrabo zemljišč in na PPIP, se ne 
upošteva, saj se pripomba ne nanaša na spremenjene vsebine 
OPN MOL ID. Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato 
spremembe v gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso 
bile prikazane. 
 
Predlagana sprememba (sprememba višine stavb P+2) ni v skladu 
s strateškimi usmeritvami, ki uvrščajo obravnavano območje 
oziroma območje Črnuč v območje nizke do srednje zazidave v 
zelenju in v Urbanističnem načrtu določajo območje EUP ČR-535 
kot območje srednje visokih višinskih gabaritov (višine objektov od 
12 m do 21 m; od P+2+x do P+6). V območju obmestja so Črnuče 
uvrščene med urbane enote goste zazidave, ki z zagotavljanjem 
dobre dostopnosti z JPP lahko preseže vrednosti FI 1,0. 
Predlagana sprememba ni v skladu s temeljnimi merili in 
usmeritvami za urbanistično urejanje prostora MOL, ki določa, da 
je prednostno zagotavljanje površin za pozidavo znotraj že 
urbaniziranih območij (razvoj »navznoter« z zgoščevanjem 
poselitve in prenovo) z uveljavljanjem racionalne rabe prostora z 
zgostitvami poselitve znotraj sedanjih zazidalnih površin, z 
razvojem kompaktnega mesta, z dekoncentriranim zgoščevanjem 
suburbanih območij v širšem mestnem prostoru, s povezovanjem 
koncentracij poselitve z JPP oziroma z zgoščevanjem poselitve ob 
postajališčih JPP. Predlagana zazidava predstavlja notranji razvoj 
naselja, izraba je racionalna in upravičena zaradi visokih stroškov, 
ki so potrebni za pokablitev daljnovodnega koridorja. Predvidena 
zazidava se nahaja ob postajališču primestne železniške proge 
Ljubljana–Kamnik oziroma načrtovanem drugem tiru železniške 
proge Ljubljana–Kamnik kot nosilke javnega prometa. 
Pripomba, ki se nanaša na spremembo načina urejanja prostora, 
se ne upošteva. 
Odločitev, da za območje ni treba izdelati OPPN, je bila v fazi 
izdelave OPN MOL ID sprejeta za vsa tista območja, kjer je 
investitor izdelal urbanistično dokumentacijo do stopnje 
podrobnosti, ki jo zahteva OPPN. Na podlagi te dokumentacije so 
strokovne službe MOL sprejele odločitev o možni opustitvi 
obveznosti izdelave OPPN. V času prve javne razgrnitve OPN 
MOL ID je bila namreč ena od pripomb javnosti, da preveliko 
število OPPN lahko časovno zavira prostorski in posledično 
gospodarski razvoj. 
V danem primeru je bila za območje EUP ČR 535 izdelana 
podrobna urbanistična dokumentacija s prikazom urbanistične in 
krajinske zazidalne zasnove ter prometno in komunalno ureditvijo 
območja. Za celotno območje je sprejet program komunalnega 
opremljanja z obvezo izgradnje prenovljene Okrogarjeve ulice do 



konca leta 2016. Za prvi objekt ob Okrogarjevi ulici je izdano 
pravnomočno gradbeno dovoljenje. 
Urbanistična zasnova je bila predstavljena na Odboru za 
urbanizem, komunalno gospodarstvo, promet in urejanje zemljišč 
ČS Črnuče 5. 6. 2012 in sprejeta s pripombama, da se na 
Okrogarjevi ulici uredi varna pot v šolo ter v zazidalno zasnovo 
umesti drevoredna zasaditev ob železniški progi. Na podlagi 
sklepa navedenega sestanka na ČS je bil 13. 6. 2012 opravljen 
ogled Okrogarjeve ulice z vidika varnih šolskih poti, na katerem so 
bili prisotni predstavnik MOL, predstavnik ČS in projektant. 
Urbanistična ureditev območja ČR 535 je zasnovana tako, da se 
navezuje na prenovljeno Okrogarjevo ulico in s tem ne vpliva na 
južno ležeče stanovanjsko območje ob Petkovi ulici. 

 

Vlagatelj pripombe A. Mrzel 

Zaporedna številka 
pripombe 

953-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo usmeritev za OPPN 158 
Severne tangenta na območju EUP PS-311 za izgradnjo 
bencinskega servisa, ki je glede na določila vodovarstvene 
nezakonit. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je delno sprejemljiva, in sicer se usmeritev za gradnjo 
bencinskega servisa vpiše pod skupne usmeritve za OPPN 158, iz 
usmeritev za EUP PS-311 pa se briše, saj je bencinski servis ob 
bodoči severni tangencialni cesti mogoče umestiti na drugo 
lokacijo skladno z določili vodovarstvene uredbe. 

 

Vlagatelj pripombe B. Mulej 

Zaporedna številka 
pripombe 

609-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo stopnje varstva pred hrupom 
(iz III. v IV. stopnjo varstva pred hrupom). 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Navedeno območje je določeno kot območje centralnih dejavnosti 
(podrobnejša namenska raba prostora »CDd«). Veljavna Uredba o 
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 
105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) določa, da se na območjih 
centralnih dejavnosti določi III. SVPH. 

 

Vlagatelj pripombe J. Mušič 

Zaporedna številka 
pripombe 

1159-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na način urejanja EUP ŠE-599. Vlagatelj 
pripombe predlaga, naj se OPPN ukine in določi urejanje z OPN 
MOL ID. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste 



lahko vložili, ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k 
zbiranju pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
V postopku izdelave OPN MOL ID so bili upoštevani enotni kriteriji 
za določitev območij urejanja z OPPN, ki jih predpisuje ZPNačrt. 
OPPN so praviloma predpisani za območja, kjer gre za poseg, ki 
zahteva celovit pristop, za območja celovite prenove, širitev 
naselja za vsa območja, večja od 5.000 m2, za sanacijo razpršene 
gradnje, za območja, ki nimajo urejenih dostopov, parcelacije in 
niso komunalno opremljena, ter za gradnjo objektov in naprav 
gospodarske javne infrastrukture. 
V skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 
99/07) je treba v primeru ukinitve obveze po izdelavi OPPN v OPN 
MOL ID prostorske izvedbene pogoje določiti z enako 
natančnostjo in v taki vsebini, kot jih določa pravilnik za izdelavo 
OPPN. V tem primeru morajo biti rešitve prikazane na 
geodetskem načrtu.  
OPPN je bil opuščen samo za tista območja, kjer so bile izdelane 
vsebine, ki jih predpisuje zakon. 

 

Vlagatelj pripombe J. Nabergoj 

Zaporedna številka 
pripombe 

304-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na gradnjo objektov znotraj kareja v EUP 
MS-166. Vlagatelji se ne strinjajo z novogradnjami znotraj kareja. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le 
pripombe, ki so skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo 
sprememb, ki bi zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno 
presojo in usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu 
OPN MOL ID so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter 
odpravile tehnične napake v grafičnem delu. Novo pobudo za 
spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, ko bo Mestna 
občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju pobud za 
spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo zainteresirano 
javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko tiskanih 
medijev in spleta.  
Gradnja novih objektov znotraj kareja je dopustna že v veljavnem 
OPN MOL ID, pogoji za gradnjo novih objektov so bili delno 
dopolnjeni. Še podrobnejše kriterije za umeščanje novih objektov 



bo mogoče določiti na podlagi novih strokovnih podlag in 
natančnejših analitičnih gradiv za dopolnitev področja tipologije v 
OPN MOL ID, ki bodo izboljšali nekatere opredelitve pojmov, na 
novo opredelili dopustne posege in ustrezneje opredelili območja. 

 

Vlagatelj pripombe L. Nedog 

Zaporedna številka 
pripombe 

209-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 1179/1 in 1179/3, obe k. o. Šentvid nad Ljubljano, iz 
namenske rabe ZS v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe Neformalna civilna iniciativa za zmanjšanje prekomernega hrupa 

Zaporedna številka 
pripombe 

1219-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na varstvo pred hrupom in postavitev 
protihrupnih ograj. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Protihrupna ograja je natančneje definirana v 3. členu odloka, 
postavitev protihrupnih ograj je po spremembah in dopolnitvah 
določil odloka OPN MOL ID dopustna le na podlagi elaborata, ki 
preveri stanje in določi potrebne pogoje. Na podlagi projekta za 
gradbeno dovoljenje se zato dopuščajo tudi višje višine od 
predpisanih 2,20 m. Umeščanje protihrupnih ograj se v s. d. OPN 
MOL ID dopušča v več namenskih rabah, kot to določata veljavni 
odlok OPN MOL ID in Priloga 4. 

 



Vlagatelj pripombe Neformalna civilna iniciativa za zmanjšanje prekomernega hrupa 

Zaporedna številka 
pripombe 

1220-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na določitev javne poti ob severnem robu 
ranžirne postaje Zalog. Pripomba navaja, da je na zemljišču s 
parc. št. 54, k. o. Slape, že urejena cesta, da je pot treba uvrstiti v 
redni program vzdrževanja občinskih cest ter da naj se določi 
priključevanje te poti vzdolž meje med EUP PO-890 in PO-891 na 
obstoječo kolovozno pot Novo Polje Cesta III. V pripombi je še 
navedeno, da bi bila vožnja po tej poti omejena ter da bi imela ta 
javno pot dve funkciji: 1. kot intervencijska pot za dostop do tirov 
in 2. kot dostopna pot z južne strani do vrtov. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Z vidika vzpostavitve servisne poti vzdolž tirov ranžirne postaje je 
pripomba za ureditev poti smiselna, vendar pa se pripomba ne 
nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – pripomba po 
vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN MOL ID. 
Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in dopolnitev OPN 
MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega naznanila o javni 
razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o 
prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki je 
bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani Mestne občine 
Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti MOL ter v 
časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave pripomb z 
javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in predlogi, ki se 
nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

913-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP ŠI-213 na območje ob Gorazdovi 
ulici in Kebetovi ulici. Vlagatelj pripombe je lastnik dveh 
stanovanjskih blokov z najemnimi stanovanji za starostnike ter bi 
želel urediti obstoječa in dodati nova parkirišča, urediti pločnike in 
pešpoti za funkcionalno ovirane osebe. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva tako, da se uskladijo regulacijske linije 
Česnikove ulice, Ulice Majde Vrhovnik ter povezovalne ceste med 
Česnikovo in Kebetovo ulico skladno z dejanskim stanjem z 
upoštevanjem rezultatov evidence nepremičnega premoženja 



Mestne občine Ljubljana (ENP; projekt je v pripravi) ter podatkov o 
lastništvu zemljišč. S podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji 
se dopusti ureditev parkirišč na zasebnih zemljiščih in predpiše 
obveza po izvedbi javnega hodnika za pešce skladno s pogoji 
upravljavca. 

 

Vlagatelj pripombe NO EL Celovška 269 

Zaporedna številka 
pripombe 

699-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na GM v DR-624. Vlagatelj pripombe 
predlaga, da se gradbena meja odmakne tako, da bodo 
zagotovljeni vsaj odmiki, ki so navedeni v 20. odstavku 24. člena 
OPN MOL ID. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
 
V obrazložitev spremembam na tem območju dodajamo, da sta 
gradnja poslovnega objekta in urejanje parkirišč dopustna že po 
osnovnem aktu, v fazi sprememb in dopolnitev OPN MOL ID pa so 
bili izvedeni le redakcijski popravki. 

 

Vlagatelj pripombe NO etažnih lastnikov 

Zaporedna številka 
pripombe 

683-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na GM v DR-624. Vlagatelj pripombe 
predlaga, da se območje označi izključno za reševanje 



problematike mirujočega prometa za potrebe stanovalcev 
Celovška cesta 263 in 269. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe Nova Devetka d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

349-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopolnitev PPIP za EUP SL-199. 
Vlagatelj predlaga, da se v PPIP dopiše besedilo: »Nad višino 
stavbe Pošte s 316,86 m.n.v. je dopustna gradnja ob zid Pošte 
pomaknjenega paviljona za izhod na strešno teraso iz stopnišča, 
za kapo dvigala in za prezračevanje, v velikosti največ 20% 
tlorisne površine bodoče strehe na višini 316,86 m.n.v. Nad višino 
slemena ob Čopovi ulici v višini 311,50 m.n.v. je na ravni strehi 
južno od obstoječega slemena Čopove 7 in 9 na višini 311,50 
m.n.v. dopustna izvedba izhodov stopnišč na strešno teraso na 
višini 311,50 m.n.v. v velikosti največ 20% tlorisne površine nove 
terase.« 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. V 3. členu 
odloka, točka 121, je v drugem stavku navedeno, da dopustno 
višino stavbe lahko presegajo: dimnik, inštalacijske naprave, 
sončni zbiralnik ali sončne celice, dostop do strehe, ograja, objekt 
in naprava elektronske komunikacijske infrastrukture. 

 

Vlagatelj pripombe Nova Devetka d.o.o. 



Zaporedna številka 
pripombe 

353-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo regulacijske linije prehoda s 
Čopove ulice do Knafljevega prehoda. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe A. Novak 

Zaporedna številka 
pripombe 

456-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na uskladitev usmeritev za OPPN 415, tako 
da bodo smiselne glede na ostala določila odloka. Predlagano je, 
da se namenska raba prostora v EUP PO-843 spremeni iz SScv v 
SSse. Objekti stanovanjskih stavb za druge posebne družbene 
skupine: bivalne enote naj se ne dopustijo. Spremenijo naj se tip 
objektov iz NV v NA in NB, FZ z največ 70 % na največ 40 % ter 
FBP iz najmanj 20 % na najmanj 30 %. EUP PO-843 naj se 
priključi k EUP PO-823, kot je nekoč že bila. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je delno sprejemljiva v delu, ki se nanaša na tip 
objektov. Določi se tip objektov C (svojstvena stavba), kot je 
določen v veljavnem OPN MOL ID. Tip objektov NA in NB je v 
skladu z določili veljavnega OPN MOL ID že dopusten. Pripomba 
v preostalih vsebinah ni sprejemljiva in se predlogi ne upoštevajo. 
Prostorski izvedbeni pogoji so bili namreč preverjeni in dopolnjeni 
na podlagi pobud in pripomb ter idejne rešitve za območje v 
postopku prvih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. Območje se 
obravnava kot svoja EUP PO-843, za katero OPN MOL ID določa 
izdelavo OPPN z namenom celostnega urejanja. Pravilnik o 
vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 



prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/2007) namreč določa, 
da se za večja območja v naselju, ki so namenjena zgoščanju 
pozidave ali razvoju naselja kot širitev na nove površine, predvidi 
izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta. S tem se 
zagotovijo racionalna raba prostora ter ustrezne prostorske 
ureditve, ki vključujejo celovite arhitekturne, krajinsko-arhitekturne 
in infrastrukturne rešitve (promet, komunala), opremljanje območja 
z družbeno infrastrukturo ter parcelacija. 

 

Vlagatelj pripombe E. Novak 

Zaporedna številka 
pripombe 

380-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izločitev zemljišča s parc. št. 492/6, k. o. 
Tacen, iz načina urejanja z OPPN v način urejanja z OPN MOL 
ID. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva tako, da se za zemljišče s parc. št. 492/6, 
k. o. Tacen, ukine način urejanja z OPPN in da se zemljišče s 
parc. št. 492/6, k. o. Tacen, priključi k EUP ŠG-457. 

 

Vlagatelj pripombe M. Novak 

Zaporedna številka 
pripombe 

23-001 

Povzetek pripombe Na območju ulice Pri mostiščarjih naj se zgradi kanalizacijsko 
omrežje. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Načrtovano kanalizacijsko omrežje je že načrtovano v OPN MOL 
ID. Časovna opredelitev izgradnje predmetne kanalizacije ni 
predmet OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe M. Novaković 

Zaporedna številka 
pripombe 

133-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 168/4 in 168/5, obe k. o. Črnuče, iz gozdnih zemljišč (Go) 
v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne 
pomeni zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja 
vrzeli. Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se 
nahaja na območju plazljivih in erozijsko nevarnih območij. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 



pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe M. Novaković 

Zaporedna številka 
pripombe 

260-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 168/4 in 168/5, obe k. o. Črnuče, iz gozdnih zemljišč (Go) 
v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne 
pomeni zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja 
vrzeli. Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se 
nahaja na območju plazljivih in erozijsko nevarnih območij. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe Občina Domžale - Oddelek za urejanje prostora 

Zaporedna številka 
pripombe 

944-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopolnitev usmeritev OPPN 304 Vrtno 
mesto Podgoriška gmajna tako, da se glasijo: Prometna 
infrastruktura: Dovoz je treba urediti z regionalne ceste 
Podgorica– Dragomelj. Okoljska, energetska in elektronska 
komunikacijska gospodarska infrastruktura: Na obravnavanem 
območju komunalne infrastrukture še ni, zato jo je treba v celoti 
zgraditi na novo in povezati z obstoječimi omrežji v Podgorici 
oziroma Šentjakobu in Dragomlju. V okviru prometne 
infrastrukture se znotraj območja OPPN zagotovi kolesarska 
povezava med naseljem Škotin v Dragomlju in cesto znotraj 
naselja Podgorica–Ocvirkova ulica. Dovoz je treba urediti z 
regionalne ceste Podgorica–Dragomelj. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Kolesarska povezava med naseljem Škotin v Dragomlju in 
Podgoriško gmajno je omogočena z javno potjo za vsa vozila, ki je 
določena na karti 4.7 »Cestno omrežje in območja parkirnih 
režimov«. Dopolnitev usmeritev za okoljsko, energetsko in 
elektronsko komunikacijsko gospodarsko infrastrukturo je mogoče 
izvesti na podlagi dogovora med občinama. 

 



Vlagatelj pripombe Občina Domžale - Oddelek za urejanje prostora 

Zaporedna številka 
pripombe 

945-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na zagotovitev regionalne kolesarske 
povezave za severovzhodno ležeče občine v Ljubljanski urbani 
regiji (Trzin, Mengeš, Domžale), ki bi potekala preko načrtovane 
brvi preko Save med EUP ČR-62 in BE-611 preko EUP ČR-450 ali 
ČR-711, posestva Pšata in naprej preko Depale vasi. Predlagana 
povezava preko načrtovane brvi je uporabniku prijaznejša in hkrati 
najkrajša možna povezava ter ustreznejša od trenutnega poteka 
kolesarske povezave vzporedno s ČR-636 in naprej ob Severni 
tangenti do rondoja Tomačevo. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID - 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo ter 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
V OPN MOL ID so kolesarske povezave že določene na karti 
4.10: Kolesarsko omrežje. Skladno z 12.členom odloka je na 
celotnem območju MOL dopustno urejati kolesarske poti in 
kolesarske steze. 

 

Vlagatelj pripombe Občina Trzin 

Zaporedna številka 
pripombe 

1223-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na nesprejemljivost umestitve gospodarske 
cone Nadgorica. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Glede na analizo prostora MOL in potenciale za razvoj 
gospodarskih dejavnosti na novih površinah je lokacija v Nadgorici 
najprimernejša. To je ugotovljeno v strokovni podlagi »Raziskava 
lokacij in opredelitev pogojev za avtosejem in center varne in 
športne vožnje ter za proizvodne dejavnosti« (UL BF, 2013), kjer 



je bila izdelana preveritev prostorskih možnosti za umestitev 
centra varne in športne vožnje, večnamenske parkirne površine 
ter proizvodnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana. 
Preveritev je bila izdelana po metodologiji analize privlačnosti, 
ranljivosti in ustreznosti, s čimer je zagotovljeno soočenje 
razvojnih potreb in okoljevarstvenih zahtev ter predlagan izbor 
možnih lokacij. Ker je analiza pripravljena za celotno območje 
občine, pokaže morebitne alternativne rešitve za vsako od 
predvidenih dejavnosti in omogoča primerjavo ustreznosti 
posameznih lokacij. Glede na varstveni scenarij je bila kot 
najustreznejša potencialna lokacija za umestitev centra varne 
vožnje identificirana lokacija pri Nadgorici. 
 
Pravilnik o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov 
v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij 
(Uradni list RS, št. 110/08) je bil upoštevan z določitvijo treh 
variant možnosti umestitve gospodarske cone Nadgorica: a) 
varianta 1 - zahodna varianta (umestitev gospodarske cone 
neposredno prometno infrastrukturo - železniško progo Ljubljana-
Kamnik in ob obstoječo poselitev ob Štajerski cesti), b) varianta 2 - 
severovzhodna varianta (umestitev gospodarske cone ob mejo z 
Občino Trzin, ob tem je za priključitev gospodarske cone na 
obstoječo prometno infrastrukturo s povezovalno cesto načrtovan 
tudi dostop do Štajerske ceste) in varianta 3 - vzhodna varianta 
(umestitev gospodarske cone na način, da je zagotovljen največji 
možni odmik od Štajerske ceste in obstoječe poselitve ob njej, ob 
tem je za priključitev gospodarske cone na obstoječo prometno 
infrastrukturo s povezovalno cesto načrtovan tudi dostop do 
Štajerske ceste). 
 
V okoljskem poročilu je bilo navedeno, kakšne so potrebne 
spremembe dopolnjenega osnutka OPN MOL, da bo ta sprejemljiv 
z vidika vplivov na okolje, naravo, kulturno dediščino in zdravje 
ljudi. Podane so bile usmeritve in kriteriji, ki jih mora pripravljavec 
plana v fazi usklajevanj upoštevati in skladno s tem oblikovati 
predlog sprememb in dopolnitev OPN MOL. Tak pristop je skladen 
s slovensko zakonodajo in Direktivo o Celovitih presojah vplivov 
na okolje. Predlog sprememb in dopolnitev OPN MOL ID je 
usklajen z zahtevami okoljskega poročila. 
 
Omilitveni ukrepi so bili določeni s podrobnimi usmeritvami za 
izvedbo OPPN. Poseg na najboljša kmetijska zemljišča za to 
gospodarsko cono je bil (v fazi predloga) nadomeščen z 
izvzemom primerljive površine nepozidanih stavbnih zemljišč s 
spremembo namenske rabe prostora nazaj v kmetijska zemljišča. 
Za območje je predvidena priprava OPPN, v okviru katerega bodo 
pred izvedbo načrtovanih posegov predvideni tudi ukrepi za 
zagotovitev poplavne varnosti in varstvo voda. 
 
Na podlagi dodatnih usklajevanj z nosilci urejanja prostora je bila 
kot najustreznejša varianta, ki je bila vključena v predlog 
sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, izbrana varianta 2 - 
severovzhodna varianta. Lokacija je zmanjšana glede na zahteve 
pripomb iz javne razgrnitve in zahtev nosilca urejanja prostora za 



kmetijstvo. S tem se poseg usmerja predvsem na gozdna in 
zemljišča v zaraščanju. 

 

Vlagatelj pripombe G. Oblak 

Zaporedna številka 
pripombe 

787-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na opredelitev zemljišč s parc. št. 74/2, 74/1 
in 74/4, vse k. o. Ljubljana mesto, kot javna parkovna površina. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Gre za površine, ki predstavljajo funkcionalno zemljišče obstoječih 
objektov na namenski rabi CU (osrednje centralne dejavnosti). 
Pripomba se upošteva tako, da se iz javnih zelenih parkovnih 
površin grajskega griča izvzamejo predlagana zemljišča. 

 

Vlagatelj pripombe F. Obreza 

Zaporedna številka 
pripombe 

150-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe prostora 
zemljišč s parc. št. 230/4 in 230/5, obe k. o. Volavlje, iz kmetijskih 
zemljišč v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Posamezni posegi na kmetijska zemljišča so bili obravnavani v 
elaboratu posegov na kmetijska zemljišča in v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje. Novih pobud za spremembo namenske 
rabe kmetijskih zemljišč v tej fazi postopka ni več mogoče 
obravnavati. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 



Vlagatelj pripombe F. Obreza 

Zaporedna številka 
pripombe 

151-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe prostora 
zemljišč s parc. št. 230/4 in 230/5, obe k. o. Volavlje, iz kmetijskih 
zemljišč v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Posamezni posegi na kmetijska zemljišča so bili obravnavani v 
elaboratu posegov na kmetijska zemljišča in v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje. Novih pobud za spremembo namenske 
rabe kmetijskih zemljišč v tej fazi postopka ni več mogoče 
obravnavati. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe Odvetnica Katarina Magyar Erjavec 

Zaporedna številka 
pripombe 

241-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 388/6, 388/7, 388/9 in 388/10, vse k. o. Tacen, iz 
kmetijskih zemljišč v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva tako, da se zemljišči s parc. št. 388/7 in 
388/9, obe k. o. Tacen, priključita k EUP ŠG-413. 

 

Vlagatelj pripombe Odvetnik po pooblastilu za lastnico zemljišča 

Zaporedna številka 
pripombe 

771-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na uskladitev gradbene meje s spremembo 
regulacijske linije v EUP RN-529. 



Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predlagana prestavitev gradbene meje je sprejemljiva zaradi 
prestavitve regulacijske linije in je usklajena z linijo obstoječe 
ulične pozidave. Hkrati se ohrani enak odmik od regulacijske linije 
kot pred spremembo aktu. 

 

Vlagatelj pripombe Odvetniška družba Lukman, o. p. d. o. o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

666-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na potek trase ceste, definirane z RL preko 
zemljišč s parc. št. 1314/3, 1314/1, 1314/2, 1313/2 in 1309/3, vse 
k. o. Bizovik. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Glede na nespremenjena prostorska dejstva podajamo dopolnjeno 
stališče, ki je enako že razgrnjenemu v SD OPN MOL ID: 
 
Ena od ključnih nalog OPN MOL ID je določiti prometno omrežje, 
ki zagotavlja prevoznost v prostoru in dostop do vseh obstoječih in 
predvidenih ureditev v prostoru. Prometno omrežje mora biti 
določeno tako, da se poleg prevoznosti in dostopnosti zagotavlja 
tudi ustrezna prometna varnost za vse prometne udeležence ter 
da je omogočen dostop tudi za interventna, reševalna, servisna in 
komunalna vozila. V konkretnem primeru je izrisan novo 
predvideni odsek javne poti za vsa vozila preko nezazidanih 
zazidljivih zemljišč, ki (1) zagotavlja prometno dostopnost za še 
nepozidana zazidljiva zemljišča med Privškovo ulico in Hruševsko 
cesto, (2) z vidika ožje prometne mreže pomeni to vez med 
Litijsko cesto na severu in Hruševsko cesto na jugu ter s tem 
zagotavlja krožno vožnjo za intervencijska, reševalna, komunalna 
in servisna vozila, (3) zagotavlja kanaliziranje in pretočnost 
tranzitnega prometa na Litijski cesti ter (4) zagotavlja le ciljni 
promet v stanovanjskih območjih. Za novi prometni odsek je 
določena kategorija »javna pot za vsa vozila«, kar pomeni, da 
OPN MOL ID določa ureditev ceste s skromnimi 
prometnotehničnimi elementi, ki bo namenjena ciljnemu prometu, 
hitrosti vozil pa bodo lahko le majhne. 
OPN MOL ID določa prometni koridor za izgradnjo novega 
prometnega odseka, kar pomeni, da OPN MOL ID določa 
povezavo med obstoječim južnim iztekom Privškove ulice in 
Hruševsko cesto. Natančna postavitev novega odseka javne poti v 
prostor bo določena v načrtu za pridobitev gradbenega dovoljenja 
oziroma v načrtu za izvedbo. V fazi izdelave dokumentacije za 
pridobitev gradbenega dovoljenja se lahko tudi dokaže, da je 
ustreznejša rešitev nekoliko korigiran prometni koridor (na primer 
situativno premaknjen, lahko je ožji oziroma širši …), zagotovljen 
pa mora biti prometni stik med Privškovo in Hruševsko in 
zagotovljeno mora biti priključevanje predvidenih novih ureditev na 
trenutno še nepozidanem zazidljivem obodnem prostoru. 
OPN MOL ID predstavlja eno od podlag za zagon postopkov za 
urejanje zemljiškoknjižnega stanja oziroma pridobivanje zemljišč, 
potrebnih za izgradnjo novih ureditev. V fazi izdelave 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se izvedejo 



postopki odkupov, rušitev, zamenjav, nadomeščanj … za 
izkazovanje in pridobivanje pravice graditi. 

 

Vlagatelj pripombe Odvetniška pisarna Leskovec, d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

1071-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na zemljišče s parc. št. 384/39, k. o. 
Karlovško predmestje, v EUP RN-408. Vlagatelj pripombe 
predlaga ukinitev regulacijske linije na zemljišču in priključitev 
zemljišča k EUP RN-524 z namensko rabo SSse in tipologijo NA. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba za ukinitev regulacijske linije in priključitev zemljišča k 
EUP RN-524 z namensko rabo SSse in tipologijo NA ni 
sprejemljiva. Predlagani poseg ni v skladu z načrtovano rabo v 
EUP in ureditvijo ulice Jesihov štradon. Območje je bilo že z 
zazidalnim načrtom predvideno za ureditev ceste, javne poti za 
pešce in kolesarje z drevoredom in parkirnih mest, kar OPN MOL 
ID zaradi enotnosti zasnove prostora in potreb ohranja. 
Odlok OPN MOL ID v 38. členu hkrati določa, da kadar na parceli, 
namenjeni gradnji objekta, ni tehničnih in prostorskih možnosti za 
zagotovitev zadostnega števila zahtevanih parkirnih mest, mora 
investitor manjkajoča parkirna mesta, razen parkirnih mest za 
funkcionalno ovirane osebe, zagotoviti na drugih ustreznih 
površinah, ki so od stavbe oddaljene največ 200,00 m in na 
katerih je etažnim lastnikom oziroma uporabnikom stavbe 
zagotovljena njihova trajna uporaba. 

 

Vlagatelj pripombe Odvetniška pisarna Leskovec, d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

428-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na zemljišče s parc. št. 384/39, k. o. 
Karlovško predmestje, v EUP RN-408. Vlagatelj pripombe 
predlaga ukinitev regulacijske linije na zemljišču in priključitev 
zemljišča k EUP RN-524 z namensko rabo SSse in tipologijo NA. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba za ukinitev regulacijske linije in priključitev zemljišča k 
EUP RN-524 z namensko rabo SSse in tipologijo NA ni 
sprejemljiva. Predlagani poseg ni v skladu z načrtovano rabo v 
EUP in ureditvijo ulice Jesihov štradon. Območje je bilo že z 
zazidalnim načrtom predvideno za ureditev ceste, javne poti za 
pešce in kolesarje z drevoredom in parkirnih mest, kar OPN MOL 
ID zaradi enotnosti zasnove prostora in potreb ohranja. 
Odlok OPN MOL ID v 38. členu hkrati določa, da kadar na parceli, 
namenjeni gradnji objekta, ni tehničnih in prostorskih možnosti za 
zagotovitev zadostnega števila zahtevanih parkirnih mest, mora 
investitor manjkajoča parkirna mesta, razen parkirnih mest za 
funkcionalno ovirane osebe, zagotoviti na drugih ustreznih 
površinah, ki so od stavbe oddaljene največ 200,00 m in na 
katerih je etažnim lastnikom oziroma uporabnikom stavbe 
zagotovljena njihova trajna uporaba. 

 



Vlagatelj pripombe Odvetniška pisarna Ušeničnik Žagar d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

311-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe EUP VI-735 
iz parkovnih površin v stanovanjske površine, da bo mogoč odkup 
dela zemljišča s parc. št. 2418/1, k. o. Vič, in pripojitev le-tega k 
zemljišču s parc. št. 2418/3. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Na območju so na podlagi zazidalnega načrta, na podlagi 
katerega je bila soseska zgrajena, vrisane zelene površine v 
soseski. Te površine se vodijo v okviru Evidence nepremičnega 
premoženja MOL kot javne površine. 

 

Vlagatelj pripombe Odvetniška pisarna Ušeničnik Žagar d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

317-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo določil OPN MOL ID na 
zemljišču s parc. št. 2418/1, k. o. Vič, in sicer na spremembo 
namenske rabe, ki bi vlagatelju pripombe omogočala odkup 
zemljišča. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Na območju so na podlagi zazidalnega načrta, na podlagi 
katerega je bila soseska zgrajena, vrisane zelene površine v 
soseski. Te površine se vodijo v okviru Evidence nepremičnega 
premoženja MOL kot javne površine. 

 

Vlagatelj pripombe OFIS arhitekti d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

1145-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na postavitev novih objektov na območju 
protipoplavnih ukrepov ob Glinščici na zemljišču s parc. št. 945/4, 
k. o. Vič. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 



so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe OFIS arhitekti d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

163-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izbris gradbene meje, regulacijske linije 
za javno pot in zožanje protipoplavnega nasipa. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe OFIS arhitekti d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

245-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 15. člen, 5. odstavek. Vlagateljica 
pripombe predlaga, da se gradnja podzemnih garaž dopusti tudi 
brez izdelave OPPN. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Ker primeri iz prakse dokazujejo, da je pogoj za gradnjo 
podzemnih garaž v primeru organizirane gradnje nelogičen in ima 
v večji meri negativne učinke (predstavlja povišanje stroškov, 



podaljšanje gradnje) in kot tak predstavlja oviro za razvoj v 
prostoru, se določilo ukine. 

 

Vlagatelj pripombe OFIS arhitekti d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

752-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dozidavo objekta Kongresni trg 3. 
Vlagatelj predlaga, da se pobuda upošteva, saj se ob odstranitvi 
začasnih dvoriščnih objektov, drvarnic in garaž prostor Južnega 
trga odpre, obstoječi objekti vzdolž oboda pa postanejo lice 
območja in bi z dozidavo nastala bistveno kakovostnejša sodobna 
fasada, ki bi ustvarila eleganten obod južnega trga. Dozidava bi 
minimalno posegala proti notranjosti ter kot taka nikakor ne bi 
onemogočala bodočih ureditev in navezav na novo osrednje 
območje. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je bila že obravnavana kot pobuda in je bila ocenjena 
kot nesprejemljiva, zato spremembe v dopolnjenem osnutku OPN 
MOL ID niso prikazane. Za območje je obvezna izdelava OPPN. 
Pozidava dvoriščnega dela objekta Kongresni trg 3 ni sprejemljiva, 
saj se dolgoročno predvidevajo kakovostnejše ureditve in 
navezava na osrednje območje Južnega trga in bi morebitna 
pozidava onemogočala poznejše kompleksne ureditve celotnega 
območja Južnega trga. 

 

Vlagatelj pripombe N. Oman Sršen 

Zaporedna številka 
pripombe 

271-001 

Povzetek pripombe Zaradi neustreznih sanitarnih in lokacijskih pogojev naj se lokacija 
obstoječe zbiralnice prestavi proti križišču Parmova - Bežigrad na 
zemljišče s parc. št. 2223/5, k. o. Bežigrad. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V karti 4.6 je prikazano stanje lokacij zbiralnic ločenih frakcij 
odpadkov iz podatkovne baze izvajalca gospodarske javne službe 
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. Ugotavljamo, da 
prikazana lokacija ne odraža stanja na terenu. Postavitev zbiralnic 
in njihovo vzdrževanje sta v izključni pristojnosti izvajalca 
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov, v OPN MOL pa so podatki samo preneseni. Pobudo za 
morebitno prestavitev ali drugačno rešitev je treba nasloviti na JP 
Snaga kot izvajalca gospodarske javne službe zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov ter pristojni organ mestne uprave MOL za 
gospodarske družbe. V OPN MOL bo lokacija na karti 4.6 
usklajena z dejanskim stanjem na terenu. 

 

Vlagatelj pripombe N. Oman Sršen 

Zaporedna številka 
pripombe 

426-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo stopnje varstva pred hrupom 
v OPN MOL ID. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. 
Sprememba karte hrupa v spremembah in dopolnitvah OPN MOL 
ID je bila potrebna zaradi sprememb področne zakonodaje, novo 
izdelane Strateške karte hrupa za IPPC zavezance v MOL-u, 
novelacije karte hrupa cestnega prometa za MOL, strateške karte 
hrupa za pomembne železniške proge v RS in ločeno za MOL. V 
okviru sprememb in dopolnitev OPN MOL ID se je tako pripravil 
nov predlog stopenj varstva pred hrupom, ki upošteva tudi 
dejansko stanje na osnovi kartiranja hrupa cest, železnic in IPPC 
zavezancev v letih 2012–2014. Na podlagi ugotovitev okoljskega 
poročila se je v okviru predloga s. d. OPN MOL ID karta hrupa 
spremenila tako, da je odpravila pomanjkljivosti, ugotovljene v 
javno razgrnjenem okoljskem poročilu. Osnovo za pripravo karte 
hrupa so predstavljali zakonski okvir ter kriteriji, ki so bili 
postavljeni v okviru strokovne podlage Spremembe in dopolnitve 
področij varstva pred hrupom v OPN MOL ID (A-PROJEKT, 
2015), ki so bili dopolnjeni na podlagi priporočil iz okoljskega 
poročila ter upoštevanja pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega 
osnutka SD OPN MOL ID.  
Kjer stanje hrupne obremenjenosti to omogoča, je določena II. 
stopnja varstva pred hrupom, drugod je v območjih poselitve 
določena potencialna II. SVPH, kjer se dolgoročno zagotavljajo 
taki ukrepi, da bo mogoča določitev II. SVPH.  
Območju BE-64 se na podlagi opisanih izhodišč in kriterijev v delu 
ob prometnicah, ki so določene z namensko rabo »PC« ali so 
obremenjene z več kot 1 mio vozil letno, določi III. SVPH, drugod 
pa II. SVPH. 

 

Vlagatelj pripombe N. Oman Sršen 

Zaporedna številka 
pripombe 

437-001 

Povzetek pripombe Pripomba je predlog za določitev II. stopnje varstva pred hrupom 
na območju osnovne šole. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. Veljavna 
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list 
RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) določa, da se na območjih 
centralnih dejavnosti, kamor sodijo tudi osnovne šole, določi III. 
SVPH. 

 

Vlagatelj pripombe I. Omeragić 

Zaporedna številka 
pripombe 

395-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izvzem jugozahodnega dela EUP PO-574 
(zemljišča s parc. št. 2040/2, 2040/3, 2040/4, 2040/6, 2040/5, 
2040/8, 2040/7 in 2040/1, vse k. o. Kašelj) iz območja OPPN in 
urejanje na podlagi OPN MOL ID. 



Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
V postopku izdelave OPN MOL ID so bili za določitev območij 
urejanja z OPPN, ki jih predpisuje ZPNačrt, upoštevani enotni 
kriteriji. OPPN so praviloma predpisani za območja, kjer gre za 
poseg, ki zahteva celovit pristop, za območja celovite prenove, 
širitev naselja za vsa območja, večja od 5.000 m2, za sanacijo 
razpršene gradnje, za območja, ki nimajo urejenih dostopov, 
parcelacije in niso komunalno opremljena, ter za gradnjo objektov 
in naprav gospodarske javne infrastrukture. Z urejanjem na 
podlagi OPPN se na večjih območjih v naselju, ki so namenjena 
zgoščanju pozidave ali razvoju naselja kot širitev na nove 
površine, zagotovijo racionalna raba prostora in ustrezne 
prostorske ureditve, ki vključujejo celovite arhitekturne, krajinsko-
arhitekturne in infrastrukturne (promet, komunala) rešitve. OPN 
MOL ID za urejanje območja PO-574 določa izdelavo OPPN z 
namenom celostnega urejanja. 

 

Vlagatelj pripombe I. Omers 

Zaporedna številka 
pripombe 

1111-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na cestno povezavo Zasavske in Nadgoriške 
ceste. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 



dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe s. Osmanovič 

Zaporedna številka 
pripombe 

38-001 

Povzetek pripombe Zagotovi naj se izgradnja kanalizacijskega omrežja po novi cesti 
od Ceste Andreja Bitenca do novo zgrajenih objektov. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V OPN MOL ID se vriše načrtovano javno kanalizacijsko omrežje 
v območju regulacije nove ceste. 

 

Vlagatelj pripombe F. Pakiž 

Zaporedna številka 
pripombe 

139-001 

Povzetek pripombe Vlagatelj pripombe predlaga, da na delu zemljišča s parc. št. 
1253/1, k. o. Dravlje, ki se nahaja na vzhodni strani Ceste bratov 
Jančar med garažami in parkiriščem, kot namenska raba ostane 
zelenica, parkirišče s skupnim smetnjakom in povezava pešpoti iz 
blokovne gradnje v atrijsko naselje, tako kot je v obstoječem 
stanju. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Gre za območje namenske rabe SSce, kjer je s PPIP določeno, da 
na skupnih zelenih raščenih površinah, ki se nahajajo kot otoki 
med stanovanjsko zazidavo, nista dopustna urejanje parkirnih 
površin in gradnja objektov, razen objektov, navedenih v 1. točki 
prvega odstavka 12. člena odloka OPN MOL ID (in sicer 
komunalni objekti, vodi in naprave). 

 

Vlagatelj pripombe F. Pakiž 

Zaporedna številka 
pripombe 

140-001 



Povzetek pripombe Vlagatelj pripombe predlaga, da na delu zemljišča s parc. št. 
1253/1, k. o. Dravlje, ki se nahaja na vzhodni strani Ceste bratov 
Jančar med garažami in parkiriščem, kot namenska raba ostane 
zelenica, parkirišče s skupnim smetnjakom in povezava pešpoti iz 
blokovne gradnje v atrijsko naselje tako, kot je v obstoječem 
stanju. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Gre za območje namenske rabe SSce, kjer je s PPIP določeno, da 
na skupnih zelenih raščenih površinah, ki se nahajajo kot otoki 
med stanovanjsko zazidavo, nista dopustna urejanje parkirnih 
površin in gradnja objektov, razen objektov, navedenih v 1. točki 
prvega odstavka 12. člena odloka OPN MOL ID (in sicer 
komunalni objekti, vodi in naprave). 

 

Vlagatelj pripombe P. Paškulin 

Zaporedna številka 
pripombe 

412-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na urejanje soseske Trnovo (EUP TR-396 in 
TR-394). Vlagatelji pripombe menijo, da bi bilo treba določila za 
urejanje večstanovanjske soseske dopolniti z ukrepi, ki bodo v 
nadaljnjih postopkih zagotavljali celovite rešitve energetske 
sanacije objektov v luči trajnostnega razvoja. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V veljavnem OPN MOL ID so območja večstanovanjske gradnje 
(blokovske soseske) že delno urejena z določili in mehanizmi, ki 
težijo k celovitim rešitvam: v območjih večstanovanjskih gradenj 
so novogradnje omejene (in so mogoče le, če je vrisana gradbena 
meja – GM), dopustne posege omejujejo tudi določila za 
oblikovanje in vzdrževanje objektov. Določila za vzdrževanje že 
sedaj dopuščajo zamenjavo oken in vrat le v enaki velikosti, obliki 
in barvi, kot je bilo določeno v gradbenem dovoljenju za stavbo, ali 
v enotni barvi za celoten objekt, zasteklitve balkonov ter postavitve 
senčil, nadstreškov v atrijih in klimatskih naprav pa so dopustne 
na podlagi enotne projektne rešitve za celoten objekt. 
Zaradi primerov iz prakse, ko se v primerih obnov fasad pojavljajo 
neustrezno izbrane barve, kar vpliva tudi na degradacijo prostora, 
so se dodatno dopolnila določila za vzdrževanje objektov tako, da 
mora biti barva fasade pri obnovi enaka obstoječi barvi fasade.  
Pripomba za podrobnejšo opredelitev dopustnih posegov v 
soseski Trnovo po vsebini predstavlja novo pobudo za 
spremembo OPN MOL ID. Podrobnejše kriterije bo mogoče 
določiti na podlagi strokovnih podlag in natančnejših analitičnih 
gradiv, podobno kot so bila v tem postopku sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID opredeljena določila za posege na 
območjih organizirane individualne gradnje. 

 

Vlagatelj pripombe P. Paškulin 

Zaporedna številka 
pripombe 

433-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na urejanje soseske Trnovo (EUP TR-396 in 
TR-394). Vlagatelji pripombe menijo, da bi bilo treba določila za 
urejanje večstanovanjske soseske dopolniti z ukrepi, ki bodo v 



nadaljnjih postopkih zagotavljali celovite rešitve energetske 
sanacije objektov v luči trajnostnega razvoja. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V veljavnem OPN MOL ID so območja večstanovanjske gradnje 
(blokovske soseske) že delno urejena z določili in mehanizmi, ki 
težijo k celovitim rešitvam: v območjih večstanovanjskih gradenj 
so novogradnje omejene (in so mogoče le, če je vrisana gradbena 
meja – GM), dopustne posege omejujejo tudi določila za 
oblikovanje in vzdrževanje objektov. Določila za vzdrževanje že 
sedaj dopuščajo zamenjavo oken in vrat le v enaki velikosti, obliki 
in barvi, kot je bilo določeno v gradbenem dovoljenju za stavbo, ali 
v enotni barvi za celoten objekt, zasteklitve balkonov ter postavitve 
senčil, nadstreškov v atrijih in klimatskih naprav pa so dopustne 
na podlagi enotne projektne rešitve za celoten objekt. 
Zaradi primerov iz prakse, ko se v primerih obnov fasad pojavljajo 
neustrezno izbrane barve, kar vpliva tudi na degradacijo prostora, 
so se dodatno dopolnila določila za vzdrževanje objektov tako, da 
mora biti barva fasade pri obnovi enaka obstoječi barvi fasade.  
Pripomba za podrobnejšo opredelitev dopustnih posegov v 
soseski Trnovo po vsebini predstavlja novo pobudo za 
spremembo OPN MOL ID. Podrobnejše kriterije bo mogoče 
določiti na podlagi strokovnih podlag in natančnejših analitičnih 
gradiv, podobno kot so bila v tem postopku sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID opredeljena določila za posege na 
območjih organizirane individualne gradnje. 

 

Vlagatelj pripombe E. Pavčič 

Zaporedna številka 
pripombe 

616-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo tipologije objektov in PPIP v 
območju EUP MO-160. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 



Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe A. Pavlin 

Zaporedna številka 
pripombe 

330-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo regulacijske linije ceste, ki 
poteka preko zemljišča s parc. št. 1003/34, k. o. Črnuče, tako, da 
se uskladi z obstoječim stanjem v prostoru. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
 
Z OPN MOL ID je načrtovana rekonstrukcija lokalne krajevne 
ceste Pot k sejmišču, ob tem pa je treba upoštevati usmeritve o 
tipologiji in o prečnem profilu kategorije ceste, ki so določene s 
predpisi s področja projektiranja cest. 

 

Vlagatelj pripombe N. Pavlin 

Zaporedna številka 
pripombe 

552-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na opredelitev zemljišč s parc. št. 74/2, 74/1 
in 74/4, vse k. o. Ljubljana mesto, kot javna parkovna površina. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Gre za površine, ki predstavljajo funkcionalno zemljišče obstoječih 
objektov na namenski rabi CU (osrednje centralne dejavnosti). 
Pripomba se upošteva tako, da se iz javnih zelenih parkovnih 
površin grajskega griča izvzamejo predlagana zemljišča. 

 

Vlagatelj pripombe A. Pavlinjak 

Zaporedna številka 
pripombe 

328-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo regulacijske linije ceste, ki 
poteka preko zemljišča s parc. št. 1003/34, k. o. Črnuče, tako, da 
se uskladi z obstoječim stanjem v prostoru. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
 
Z OPN MOL ID je načrtovana rekonstrukcija lokalne krajevne 
ceste Pot k sejmišču, ob tem pa je treba upoštevati usmeritve o 
tipologiji in o prečnem profilu kategorije ceste, ki so določene s 
predpisi s področja projektiranja cest. 

 

Vlagatelj pripombe T. Pavlovič Logar 

Zaporedna številka 
pripombe 

454-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo stopnje varstva pred hrupom 
(iz III. v IV. stopnjo varstva pred hrupom). 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Navedeno območje je določeno kot območje centralnih dejavnosti 
(podrobnejša namenska raba prostora »CDd«). Veljavna Uredba o 



mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 
105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) določa, da se na območjih 
centralnih dejavnosti določi III. SVPH. 

 

Vlagatelj pripombe P. Pečnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

638-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na GM v DR-624. Vlagatelj pripombe 
predlaga, da se gradbena meja odmakne tako, da bodo 
zagotovljeni vsaj odmiki, ki so navedeni v 20. odstavku 24. člena 
OPN MOL ID. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
 
V obrazložitev spremembam na tem območju dodajamo, da sta 
gradnja poslovnega objekta in urejanje parkirišč dopustna že po 
osnovnem aktu, v fazi sprememb in dopolnitev OPN MOL ID pa so 
bili izvedeni le redakcijski popravki. 

 

Vlagatelj pripombe I. Pediček 

Zaporedna številka 
pripombe 

413-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo dopustne višine objektov s 7 
m na 15 m v območju EUP BE-375, ki omogoča ponovno 
postavitev šotora NK Olimpija. Pripombodajalce ponovna 
postavitev šotora moti zaradi: premajhnega odmika od parcelne 
meje, zakrivanja dnevne svetlobe in hrupa. 



Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Ponovna postavitev šotora mora upoštevati vsa določila OPN 
MOL ID, to so odmiki od parcelnih mej, zagotavljanje higienskih in 
zdravstvenih zahtev v zvezi z osvetlitvijo, osončenjem in 
kakovostjo bivanja ter predpisane stopnje hrupa za območje.  
Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. Veljavna 
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list 
RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) določa, da se na območjih 
centralnih dejavnosti ter na območjih zelenih površin, tudi športno 
rekreacijskih, določi III. SVPH. 

 

Vlagatelj pripombe A. Peklaj 

Zaporedna številka 
pripombe 

879-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 2721, k. o. Dobrova, iz kmetijskega zemljišča v stavbno 
zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Zaradi usklajevanja z nosilcema urejanja prostora v postopku 
pridobivanja drugih mnenj po 51. členu Zakona o prostorskem 
načrtovanju Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bilo treba vsebino gradiva po 
oddaji gradiva za 11. sejo Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana zaradi uskladitve s strateškim delom OPN MOL korigirati 
na način, da se stavbna zemljišča vrnejo v primarno namensko 
rabo in ukine OPPN 425: PRI PRIKLJUČKU BREZOVICA, kot je v 
veljavnem OPN MOL ID. 
Zato tudi širitev stavbnih zemljišč na območju parc. št. 2721 k. o. 
Dobrova, kljub predlagani spremembi v dopolnjenem osnutku 
sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, ni dopustna. 

 

Vlagatelj pripombe J. Penca 

Zaporedna številka 
pripombe 

566-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 35. člen. Vlagateljica pripombe predlaga, 
da bi morali biti odpadki v obliki organskih odpadkov dovoljeni na 
vsakem posameznem vrtičku kot kompostnik. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na vsebine OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Odlok OPN MOL ID določa pogoje za gradnjo objektov, med 
katere se kompostnik ne umešča. 

 

Vlagatelj pripombe J. Penca 

Zaporedna številka 
pripombe 

567-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 38. člen, 1. odstavek, preglednica 11. 
Vlagateljica pripombe predlaga, da se določilo za parkirna mesta 
za vrtičke črta. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V SD OPN MOL ID je bil parkirni normativ zmanjšan z 1 PM na 8 
vrtičkov na 1 PM na 20 vrtičkov, večjih od 100 m2 oziroma 1 PM 
na 50 vrtičkov, manjših od 100 m2. Ker obdelava vrtičkov zahteva 
tudi uporabo motornih vozil (prevoz večjih in težjih stvari), se 
zahteva po PM ohranja. 

 

Vlagatelj pripombe J. Penca 

Zaporedna številka 
pripombe 

572-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 69. člen. Vlagateljica pripombe opozarja, 
da je določilo preveč splošno in omogoča preveliko svobodo 
interpretacije. Meni, da je treba dozidave in prezidave omejiti in 
omejiti okoliščine, v katerih so dopustne. Zato predlaga, da se 
določilo popravi tako, da se poseg navezuje na izboljšanja stanja 
okolja. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Ker je predlagana dopolnitev določila preveč splošna in omogoča 
preveliko svobodo interpretacije, se črta. 

 

Vlagatelj pripombe J. Penca 

Zaporedna številka 
pripombe 

575-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na nasprotovanje spremembam 89. člena. 
Po mnenju pripombodajalke je prvotno, obstoječe ali veljavno 
besedilo povsem zadostno, ustreza Uredbi o mejnih vrednostih 
kazalcev hrupa in je zakonito, predlagane spremembe pa so v 
nasprotju z uredbo, zato so nezakonite. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. 
 
Sprememba karte hrupa v spremembah in dopolnitvah OPN MOL 
ID je bila potrebna zaradi sprememb področne zakonodaje, novo 
izdelane Strateške karte hrupa za IPPC zavezance v MOL-u, 
novelacije karte hrupa cestnega prometa za MOL, strateške karte 
hrupa za pomembne železniške proge v RS in ločeno za MOL. V 
okviru sprememb in dopolnitev OPN MOL ID se je tako pripravil 
nov predlog stopenj varstva pred hrupom, ki upošteva tudi 
dejansko stanje na osnovi kartiranja hrupa cest, železnic in IPPC 
zavezancev v letih 2012–2014. Na podlagi ugotovitev okoljskega 
poročila se je v okviru predloga s. d. OPN MOL ID karta hrupa 
spremenila tako, da je odpravila pomanjkljivosti, ugotovljene v 
javno razgrnjenem okoljskem poročilu. Osnovo za pripravo karte 
hrupa so predstavljali zakonski okvir ter kriteriji, ki so bili 
postavljeni v okviru strokovne podlage Spremembe in dopolnitve 
področij varstva pred hrupom v OPN MOL (A-PROJEKT, 2015), ki 
so bili dopolnjeni na podlagi priporočil iz okoljskega poročila ter 
upoštevanja pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka s. 
d. OPN MOL ID.  
 



Kjer stanje hrupne obremenjenosti to omogoča, je določena II. 
stopnja varstva pred hrupom, drugod je v območjih poselitve 
določena potencialna II. SVPH, kjer se dolgoročno zagotavljajo 
taki ukrepi, da bo mogoča določitev II. SVPH.  
 
Število prebivalcev glede na hrupno obremenjenost se s 
spremembami stopenj varstva pred hrupom v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID ne povečuje glede na hrupno 
obremenjenost števila prebivalcev v veljavnem OPN MOL ID (Na 
območjih, kjer je v predlogu s. d. OPN MOL ID opredeljena II. 
stopnja varstva pred hrupom, živi 109.224 oziroma 36 % vseh 
prebivalcev MOL (stalnih in začasnih), kar je za 1.096 oziroma 1 
% manj kot v veljavnem OPN MOL ID. To predstavlja 0,4 % vseh 
prebivalcev občine. Na območjih, kjer je v predlogu s. d. OPN 
MOL ID opredeljena potencialna II. stopnja varstva pred hrupom, 
živi 8.980 oziroma 3 % vseh prebivalcev MOL (stalnih in 
začasnih). Pogoji za II. SVPH se s predlogom SD OPN MOL ID 
torej zagotavljajo za 39 % vseh prebivalcev MOL oziroma za 2 % 
več prebivalcem kot v veljavnem OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe J. Penca 

Zaporedna številka 
pripombe 

578-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na nasprotovanje spremembam 89. člena. 
Po mnenju pripombodajalke so spremembe nezakonite, 
neutemeljene, nepotrebne, nesmiselne in škodljive, zato predlaga, 
da se umaknejo iz predloga sprememb in dopolnitev OPN MOL 
ID. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. 
 
Sprememba karte hrupa v spremembah in dopolnitvah OPN MOL 
ID je bila potrebna zaradi sprememb področne zakonodaje, novo 
izdelane Strateške karte hrupa za IPPC zavezance v MOL-u, 
novelacije karte hrupa cestnega prometa za MOL, strateške karte 
hrupa za pomembne železniške proge v RS in ločeno za MOL. V 
okviru sprememb in dopolnitev OPN MOL ID se je tako pripravil 
nov predlog stopenj varstva pred hrupom, ki upošteva tudi 
dejansko stanje na osnovi kartiranja hrupa cest, železnic in IPPC 
zavezancev v letih 2012–2014. Na podlagi ugotovitev okoljskega 
poročila se je v okviru predloga s. d. OPN MOL ID karta hrupa 
spremenila tako, da je odpravila pomanjkljivosti, ugotovljene v 
javno razgrnjenem okoljskem poročilu. Osnovo za pripravo karte 
hrupa so predstavljali zakonski okvir ter kriteriji, ki so bili 
postavljeni v okviru strokovne podlage Spremembe in dopolnitve 
področij varstva pred hrupom v OPN MOL (A-PROJEKT, 2015), ki 
so bili dopolnjeni na podlagi priporočil iz okoljskega poročila ter 
upoštevanja pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka s. 
d. OPN MOL ID.  
 
Kjer stanje hrupne obremenjenosti to omogoča, je določena II. 
stopnja varstva pred hrupom (SVPH), drugod je v območjih 



poselitve določena potencialna II. SVPH, kjer se dolgoročno 
zagotavljajo taki ukrepi, da bo možna določitev II. SVPH. 
 
Število prebivalcev glede na hrupno obremenjenost se s 
spremembami stopenj varstva pred hrupom v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID ne povečuje glede na hrupno 
obremenjenost števila prebivalcev v veljavnem OPN MOL ID (Na 
območjih, kjer je v predlogu s. d. OPN MOL ID opredeljena II. 
stopnja varstva pred hrupom, živi 109.224 oziroma 36 % vseh 
prebivalcev MOL (stalnih in začasnih), kar je za 1.096 oziroma 1 
% manj kot v veljavnem OPN MOL ID. To predstavlja 0,4 % vseh 
prebivalcev občine. Na območjih, kjer je v predlogu s. d. OPN 
MOL ID opredeljena potencialna II. stopnja varstva pred hrupom, 
živi 8.980 oziroma 3 % vseh prebivalcev MOL (stalnih in 
začasnih). Pogoji za II. SVPH se s predlogom SD OPN MOL ID 
torej zagotavljajo za 39 % vseh prebivalcev MOL oziroma za 2 % 
več prebivalcem kot v veljavnem OPN MOL ID. 
 
Presoje vplivov spremembe karte območij varstva pred hrupom na 
zdravje so bile, tako kot ostale okoljske vsebine, opravljene v 
sklopu Okoljskega poročila. 

 

Vlagatelj pripombe M. Perko 

Zaporedna številka 
pripombe 

91-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na legalizacijo objekta na zemljiščih s parc. 
št. 1296/11 in 1296/8, obe k. o. Vič. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Obstoječa gruča legalno zgrajenih hiš (ena je neskladna) je dovolj 
odmaknjena od PST, da nanj nima večjega vpliva. Izvedba 
parkovnih ureditev v kratkem ni predvidena, zato se z 
urbanističnega vidika omogoči pridobitev gradbenega dovoljenja 
za neskladno gradnjo z dopustnimi ureditvami do uveljavitve 
OPPN. 

 

Vlagatelj pripombe M. Pestotnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

237-001 

Povzetek pripombe Pripomba je nasprotovanje širitvi kamnoloma in nasprotovanje 
novogradnji ali rekonstrukciji ceste za potrebe delovanja 
kamnoloma. V pripombi se predlaga, da se kmetijska zemljišča 
namenijo ekološki pridelavi in samooskrbi, območje Dobrunjščice 
zaščiti kot območje Natura 2000, zgradi predvideno omrežje za 
komunalno in padavinsko odpadno vodo, ter zahteva, da se 
zgradijo hodniki za pešce za varno pot v šolo. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na nasprotovanje 
delovanja oziroma na zaprtje kamnoloma v Sadinji vasi: 
Kamnolom je pomembno območje pridobivanja mineralnih snovi v 
ljubljanski regiji, za MOL pa je pomemben tudi kot območje 
predelave in potencialne deponije nenevarnih gradbenih 
odpadkov. Kamnolom Sostro – Sadinja vas je edini kamnolom z 



ustreznimi zmogljivostmi na območju MOL ter ima potencial 
izkoriščanja kamnoloma v obsegu pribl. 7 mio m3 in v obsegu 
pribl. 4 mio m3 deponije. Kamnolom obratuje na podlagi 
pridobljene rudarske pravice za raziskovanje oziroma izkoriščanje 
mineralnih surovin, ki je bila dana z vladno Uredbo (Uradni list RS 
št. 103/2000 in 81/2002). Koncesija oziroma dovoljenje za 
izkoriščanje kamnoloma Sostro – Sadinja vas sta podeljena do 
leta 2021. Za kamnolom je pridobljeno tudi okoljevarstveno 
soglasje za predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov. 
Kamnolom je edini primeren vir posipnega materiala na območju 
MOL.  
Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na nasprotovanje 
gradnji nove ceste do kamnoloma v Sadinji vasi: Predhodno 
izdelane strokovne podlage so preverile več potekov trase ceste 
do kamnoloma v Sadinji vasi (City Studio, 2009; PNG, 2014; LUZ, 
d.d., 2015). V fazi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev 
OPN MOL ID so bile prikazane štiri variante poteka ceste do 
kamnoloma, ki so bile tudi javno razgrnjene. Okoljsko poročilo je 
kot edino sprejemljivo varianto z okoljskega vidika ocenilo varianto 
4/a, pri čemer je predlagalo dodatne optimizacije poteka ceste. V 
predlog OPN MOL ID je tako vključena varianta 4/c (optimizacija 
variante 4/a), ki v severnem delu načrtuje rekonstrukcije obstoječe 
Ceste II. grupe odredov, v južnem pa novo cesto po zahodnem 
robu doline do kamnoloma v Sadinji vasi.  
Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na ekološko pridelavo 
in območja Natura 2000: Določitev novih območij Natura 2000 ni 
predmet prostorskega akta, ampak pravilnika, katerega 
pripravljavec je Ministrstvo za okolje in prostor. Način obdelave 
kmetijskih zemljišč (ekološka pridelava) ni predmet prostorskega 
akta in se lahko izvaja skladno s predpisi s področja kmetijstva.  
Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na rekonstrukcijo 
obstoječih cest (izgradnja hodnikov za pešce): Obstoječe Litijska 
cesta, Cesta II. grupe odredov in cesta Sadinja vas so že v 
veljavnem OPN MOL ID določene kot ceste, za katere je 
predvidena rekonstrukcija oziroma obnova. 

 

Vlagatelj pripombe P. Petač 

Zaporedna številka 
pripombe 

738-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na zemljišča s parc. št. 855, 862/1 in 183/2, 
vse k. o. Stanežiče. Vlagatelj pripombe predlaga spremembo 
namenske rabe dela zemljišč iz gozdnih površin v kmetijske. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID –  
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 



predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Posamezni posegi na kmetijska zemljišča so bili obravnavani v 
elaboratu posegov na kmetijska zemljišča in v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje. Novih pobud za spremembo namenske 
rabe kmetijskih zemljišč v tej fazi postopka ni več mogoče 
obravnavati. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe B. Peterka 

Zaporedna številka 
pripombe 

215-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe dela 
zemljišča s parc. št. 399/5, k. o. Zadobrova, ali s parc. št. 397/1, k. 
o. Zadobrova, v EUP PO-601 iz kmetijskega zemljišča v zemljišče 
za gradnjo stanovanjske hiše. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi. Pomenil bi 
poseganje v kompleks območja najboljših kmetijskih zemljišč, kar 
je glede na smernice Ministrstva za kmetijstvo in okolje 
nedopustno. Poleg tega se nova območja stanovanj ne umeščajo 
v s hrupom preobremenjena območja (bližina avtoceste). 

 

Vlagatelj pripombe B. in N. Petković 

Zaporedna številka 
pripombe 

393-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 565/6, k. o. Trebeljevo, v zazidljivo zemljišče in 
legalizacijo objekta. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Poseg je v neskladju s strateškimi izhodišči in z urbanističnimi 
kriteriji. Poselitev se usmerja v nepozidana stavbna zemljišča v 
strnjenih naseljih oziroma so širitve naselij le posledica zgoščanja, 
zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli. Upoštevanje posega bi 
ustvarilo žarišče razpršene gradnje, ki je v prostoru negativen, 
degradirajoč pojav, zato je širitev razpršene gradnje tudi zakonsko 
prepovedana. Poleg tega je poseg tudi v neskladju z varstvenimi 
režimi (VVO III, širše vodovarstveno območje). 

 



Vlagatelj pripombe M. Petkovič 

Zaporedna številka 
pripombe 

334-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč  s 
parc. št. 674/1 in 685/3, obe k. o. Glince, iz ZPp v SSce. 
Vlagateljica pripombe želi del zemljišč, ki se jima bo spremenila 
namembnost, zamenjati z delom svojega zemljišča s parc. št. , k. 
o. Glince, ki že ima namembnost SSce. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Obravnavani zemljišči se nahajata v območju veljavnega 
prostorskega akta Odlok o lokacijskem načrtu za povezovalno 
cesto v Kamno Gorico, za del Ceste Andreja Bitenca od križišča s 
povezovalno cesto do meje med območjema ŠS3/7 in ŠR3/4, za 
del nove Podutiške ceste od priključka Dolniške ceste do križišča 
s povezovalno cesto ter za zadrževalno jezero v območju ŠR3/2 
Podutik in regulacijo Glinščice od Dolniške ceste do prečkanja 
Podutiške ceste (Uradni list SRS, št. 3/90 in 78/10), ki se ohranja v 
veljavi. Dokler je v veljavi navedeni akt, ni mogoča sprememba 
namenske rabe zemljišč, ki jih akt ureja. 

 

Vlagatelj pripombe B. in P. Petrina 

Zaporedna številka 
pripombe 

1043-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na zemljišče s parc. št. 1852/6, k. o. 
Dobrova, in vzpostavitev zazidljivosti parcele, kot je bila po 
dolgoročnem planu. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Predlagani poseg spremembe namenske rabe navedenega 
zemljišča iz kmetijskih površin v stanovanjske površine se ne 
upošteva, saj ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij ter varstvenimi režimi. 
Pripomba predlaga poseg na območje, ki z vidika zagotavljanja 
racionalne rabe prostora ne predstavlja zaokroževanja ali 
zgoščanja naselja, temveč zgolj novo širitev poselitve. 
Vaša utemeljitev, da je bilo območje v dolgoročnem planu 
zazidljivo, ne drži. Območje je bilo v Dolgoročnem planu občin in 
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 
11/1986 in spremembe) umeščeno v prostorsko enoto VS 3/3, kjer 
je bila pretežna namenska raba prostora res stanovanjska, vendar 
je Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 
Vič določil morfološko enoto 9C/2 – rekreacijske površine. 

 

Vlagatelj pripombe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d. 

Zaporedna številka 
pripombe 

1063-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo določil EUP VI-377 tako, da 
bo dopustna tudi novogradnja objekta, ki ne bo presegal 10 % 
prostornine obstoječega objekta. 



Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Do uveljavitve OPPN je za obstoječe bencinske servise dopustna 
sprememba namembnosti dela objekta, novogradnje niso 
dopustne, saj je objekt vpisan v register kulturne dediščine. 

 

Vlagatelj pripombe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d. 

Zaporedna številka 
pripombe 

1065-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo usmeritev izdelave OPPN, da 
bodo do sprejetja OPPN dopustne tudi novogradnje, ki po 
volumnu ne presegajo zmogljivosti obstoječih objektov, 
namenjenih za izvajanje iste dejavnosti. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Za območja obstoječih bencinskih servisov se poleg že navedenih 
dopustnih posegov do izvedbe OPPN dopusti tudi porušitev 
obstoječih objektov in gradnja novih z dopustnim povečanjem BTP 
za 10 %, pri čemer morajo ureditve izpolnjevati vse ostale 
predpisane urbanistične parametre za predmetno dejavnost. 

 

Vlagatelj pripombe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d. 

Zaporedna številka 
pripombe 

1067-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo usmeritev izdelave OPPN, da 
bodo do sprejetja OPPN dopustne tudi novogradnje, ki po 
volumnu ne presegajo zmogljivosti obstoječih objektov, 
namenjenih za izvajanje iste dejavnosti. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Za območja obstoječih bencinskih servisov se poleg že navedenih 
dopustnih posegov do izvedbe OPPN dopusti tudi porušitev 
obstoječih objektov in gradnja novih z dopustnim povečanjem BTP 
za 10 %, pri čemer morajo ureditve izpolnjevati vse ostale 
predpisane urbanistične parametre za predmetno dejavnost. 

 

Vlagatelj pripombe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d. 

Zaporedna številka 
pripombe 

1068-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo usmeritev izdelave OPPN, da 
bodo do sprejetja OPPN dopustne tudi novogradnje, ki po 
volumnu ne presegajo zmogljivosti obstoječih objektov, 
namenjenih za izvajanje iste dejavnosti. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Za območja obstoječih bencinskih servisov se poleg že navedenih 
dopustnih posegov do izvedbe OPPN dopusti tudi porušitev 
obstoječih objektov in gradnja novih z dopustnim povečanjem BTP 
za 10 %, pri čemer morajo ureditve izpolnjevati vse ostale 
predpisane urbanistične parametre za predmetno dejavnost. 

 

Vlagatelj pripombe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d. 

Zaporedna številka 
pripombe 

1069-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo določil EUP BE-428 tako, da 
bo dopustna tudi novogradnja objekta, ki ne bo presegal 10 % 
prostornine obstoječega objekta. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Do uveljavitve OPPN so za obstoječe bencinske servise dopustne: 
sprememba namembnosti dela objekta, novogradnja do 10 % in 
rušitev objekta. 

 

Vlagatelj pripombe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d. 

Zaporedna številka 
pripombe 

1120-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 81. člen. Vlagateljica pripombe opozarja, 
da sprememba 81. člena, ki omogoča približevanje pozidave 
obstoječemu viru večjega ali manjšega tveganja za nastanek 
industrijske nesreče, ni ustrezna. Predlaga, da se varovalni pasovi 
ob virih večjega ali manjšega tveganja za nastanek industrijske 
nesreče ohranijo. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

81. člen se je spremenil na podlagi Uredbe o merilih za določitev 
najmanjše razdalje med obratom in območji, kjer se zadržuje večje 
število ljudi, ter infrastrukturo (v nadaljevanju Uredba; Uradni list 
RS, št. 34/08) in strokovnih podlag (Strokovne podlage o varstvu 
pred vplivi industrijskih nesreč za OPPN 386 poslovna cona 
Litostroj (P-ZIN-9/14; Institut Jožef Stefan, Ljubljana, oktober 
2014), ki so bile izdelane za potrebe drugega prostorskega akta in 
se zato ne navajajo v sklopu strokovnih podlag za OPN MOL ID. 
Območja ogroženosti zaradi vplivov nesreč v industriji se 
prikazujejo samo v Prikazu stanja prostora na spletni strani MOL, 
ki se sproti posodablja, zato jih v karti 7 (Območja za potrebe 
obrambe ter območja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami) ne prikazujemo. Ministrstvo za okolje in prostor 
pripravlja nove strokovne podlage in spremembo Uredbe. Ko bodo 
nove strokovne podlage pripravljene in sprememba Uredbe 
sprejeta, bodo te vsebine predvidoma vključene v postopek 
naslednjih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe PGD Lipoglav 

Zaporedna številka 
pripombe 

147-001 

Povzetek pripombe Vlagatelji pripombe izražajo zadovoljstvo glede spremembe 
namenske rabe zemljišča s parc. št. 1266/5, k. o. Lipoglav. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba podaja zadovoljstvo glede spremembe namenske rabe 
zemljišča s parc. št. 1266/5, k. o. Lipoglav. 

 

Vlagatelj pripombe G. Planinc 

Zaporedna številka 
pripombe 

529-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo območja varstva pred 
hrupom. Vlagatelj se ne strinja z znižanjem zaščite pred hrupom z 
II. stopnje na III. stopnjo za stanovanjsko naselje Nove Poljane. 



Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Na podlagi ugotovitev okoljskega poročila se je v okviru predloga 
s. d. OPN MOL ID karta hrupa spremenila tako, da je odpravila 
pomanjkljivosti, ugotovljene v javno razgrnjenem okoljskem 
poročilu. Podlago za pripravo karte hrupa so predstavljali zakonski 
okvir ter kriteriji, ki so bili postavljeni v okviru strokovne podlage 
Spremembe in dopolnitve področij varstva pred hrupom v OPN 
MOL ID (A-PROJEKT, 2015), ki so bili dopolnjeni na podlagi 
priporočil iz okoljskega poročila ter upoštevanja pripomb z javne 
razgrnitve dopolnjenega osnutka s. d. OPN MOL ID.  
V območju se ohranja II. stopnja varstva pred hrupom, razen v 
pasu ob prometnicah, kjer se določi III. stopnja varstva pred 
hrupom. 

 

Vlagatelj pripombe M. Plut 

Zaporedna številka 
pripombe 

934-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na način urejanja EUP ŠE-599. Vlagateljica 
pripombe predlaga, naj se OPPN ukine in določi urejanje z OPN 
MOL ID. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste 
lahko vložili, ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k 
zbiranju pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
V postopku izdelave OPN MOL ID so bili upoštevani enotni kriteriji 
za določitev območij urejanja z OPPN, ki jih predpisuje ZPNačrt. 
OPPN so praviloma predpisani za območja, kjer gre za poseg, ki 
zahteva celovit pristop, za območja celovite prenove, širitev 
naselja za vsa območja, večja od 5.000 m2, za sanacijo razpršene 
gradnje, za območja, ki nimajo urejenih dostopov, parcelacije in 
niso komunalno opremljena, ter za gradnjo objektov in naprav 
gospodarske javne infrastrukture. 
V skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 
99/07) je treba v primeru ukinitve obveze po izdelavi OPPN v OPN 
MOL ID prostorske izvedbene pogoje določiti z enako 
natančnostjo in v taki vsebini, kot jih določa pravilnik za izdelavo 
OPPN. V tem primeru morajo biti rešitve prikazane na 
geodetskem načrtu.  
OPPN je bil opuščen samo za tista območja, kjer so bile izdelane 
vsebine, ki jih predpisuje zakon. 

 

Vlagatelj pripombe J. Počkaj 

Zaporedna številka 
pripombe 

482-001 



Povzetek pripombe Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na delu 
zemljišča s parc. št. 567, k. o. Ježica, in sicer iz najboljših 
kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljiva zemljišča. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Omenjeno zemljišče se nahaja na ožjem območju s strogim 
vodovarstvenim režimom (VVO IIa) vodonosnika Ljubljanskega 
polja. V skladu z varstvenimi režimi Uredbe o vodovarstvenem 
območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja na tem 
območju novogradnje in širitev naselij niso dovoljene. 

 

Vlagatelj pripombe S. Podgornik 

Zaporedna številka 
pripombe 

351-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 218/3 in 244/4, obe k. o. Šentvid nad Ljubljano, nazaj v F 
zaradi zagotovitve dostopa do Koščeve ulice. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predlagani poseg ni sprejemljiv, ker ni v skladu s smernicami 
MORS. Obseg EUP ŠE-431 iz dopolnjenega osnutka sprememb 
in dopolnitev OPN MOL ID na stiku z zemljiščema s parc. št. 218/3 
in 244/4, obe k. o. Šentvid nad Ljubljano, se ohrani. 

 

Vlagatelj pripombe B. Podrebarac 

Zaporedna številka 
pripombe 

660-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 182/2, k. o. Podgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v 
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo in na legalizacijo 
objekta. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči ter 
urbanističnimi kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij.  
Pobuda za legalizacijo se obravnava kot pobuda za spremembo 
namembnosti iz primarne rabe v stavbno zemljišče. Predlagani 
poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na območju 
naravne vrednote in na območju varstva najboljših kmetijskih 
zemljišč (K1). 

 

Vlagatelj pripombe T. Pogačar 

Zaporedna številka 
pripombe 

1048-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na ukinitev načina urejanja na zemljišču s 
parc. št. 943/1, k. o. Bizovik, z OPPN-136 NOVA HRUŠICA in 
določitev pogojev OPN MOL ID. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Glede na nespremenjena prostorska dejstva podajamo stališče, ki 
je enako že podanemu v razgrnjenem osnutku OPN MOL ID: 
Zemljišče se nahaja na nepozidanem prostoru, ki ga je treba 
urejati celovito. Gradnja bo dopustna šele na podlagi sprejetega 
OPPN, ki bo določil pogoje za posege na predmetnem zemljišču. 

 

Vlagatelj pripombe T. Pogačar 

Zaporedna številka 
pripombe 

889-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na ukinitev načina urejanja na zemljišču s 
parc. št. 943/1, k. o. Bizovik, z OPPN-136 NOVA HRUŠICA in 
določitev pogojev OPN MOL ID. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Glede na nespremenjena prostorska dejstva podajamo dopolnjeno 
stališče, že podanemu v razgrnjenem osnutku OPN MOL ID: 
Zemljišče se nahaja na nepozidanem prostoru, ki ga je treba 
urejati celovito. Gradnja bo dopustna šele na podlagi sprejetega 
OPPN, ki bo določil pogoje za posege na predmetnem zemljišču. 

 

Vlagatelj pripombe M. Pogorelc 

Zaporedna številka 
pripombe 

996-001 

Povzetek pripombe Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 1765/2, k. o. Dobrova, iz kmetijskih zemljišč (K1) v 
zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji. Poseg ne 
pomeni zaokroževanja naselja in ni v skladu z varstvenimi režimi. 
Poseg se nahaja na območju najboljših kmetijskih zemljišč in na 
območju poplavne nevarnosti (območje majhne nevarnosti). Z 
nadaljnjimi posegi v kmetijska zemljišča bi bili v neskladju s 
strateškimi izhodišči, ki narekujejo trajnostno in racionalno rabo 
prostora, ki se doseže z zgostitvami poselitve znotraj sedanjih 
zazidalnih površin (zapolnitve, zaokrožitve, prenove) ter 
preprečevanjem in sanacijo razpršene gradnje. 

 

Vlagatelj pripombe I. in L. Potočnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

1156-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na zemljišče s parc. št. 1427/14, k. o. Kašelj, 
in na določitev takih pogojev, da bo na navedenem zemljišču 
mogoča gradnja stanovanjskega objekta. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 



naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe M. Potokar 

Zaporedna številka 
pripombe 

276-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na nasprotovanje vsem variantam ceste do 
kamnoloma v Sadinji vasi in predlog za okoljsko revitalizacijo 
območja z dejavnostjo ekološke pridelave. Pripomba nasprotuje 
varianti 4a in oceni za to varianto v okoljskem poročilu ter opozarja 
na problematičnost nadaljnjega obratovanja kamnoloma. Predlaga 
naslednje rešitve: ureditve obstoječih cestišč in pločnikov v 
območju, ohranjanje krajine in habitatov (na primer bajer pri Žabji 
vasi, ki naj se vključi v območje Natura 2000), ohranjanje 
vodovarstvenega območja, območje nameniti ekološki pridelavi. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na nasprotovanje 
gradnji nove ceste do kamnoloma v Sadinji vasi: Predhodno 
izdelane strokovne podlage so preverile več potekov trase ceste 
do kamnoloma v Sadinji vasi (City Studio, 2009; PNG, 2014; LUZ, 
d.d., 2015). V fazi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev 
OPN MOL ID so bile prikazane štiri variante poteka ceste do 
kamnoloma, ki so bile tudi javno razgrnjene. Okoljsko poročilo je 
kot edino sprejemljivo varianto z okoljskega vidika ocenilo varianto 
4/a, pri čemer je predlagalo dodatne optimizacije poteka ceste. 
Javno razgrnjene variante so bile v strokovnih podlagah dodatno 
vrednotene s prometnotehničnega, urbanistično-prometnega, 
okoljskega in finančnega vidika (LUZ, d.d., 2015). V predlog OPN 
MOL ID je tako vključena varianta 4/c (optimizacija variante 4/a), 
ki v severnem delu načrtuje rekonstrukcije obstoječe Ceste II. 
grupe odredov, v južnem pa novo cesto po zahodnem robu doline 
do kamnoloma v Sadinji vasi.  
Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na delovanje 
kamnoloma: Kamnolom je pomembno območje pridobivanja 
mineralnih snovi v ljubljanski regiji, za MOL pa je pomemben tudi 
kot območje predelave in potencialne deponije nenevarnih 
gradbenih odpadkov. Kamnolom Sostro – Sadinja vas je edini 



kamnolom z ustreznimi zmogljivostmi na območju MOL ter ima 
potencial izkoriščanja kamnoloma v obsegu pribl. 7 mio m3 in v 
obsegu pribl. 4 mio m3 deponije. Kamnolom obratuje na podlagi 
pridobljene rudarske pravice za raziskovanje oziroma izkoriščanje 
mineralnih surovin, ki je bila dana z vladno Uredbo (Uradni list RS 
št. 103/2000 in 81/2002). Koncesija oziroma dovoljenje za 
izkoriščanje kamnoloma Sostro – Sadinja vas sta podeljena do 
leta 2021. Za kamnolom je pridobljeno tudi okoljevarstveno 
soglasje za predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov. 
Kamnolom je edini primeren vir posipnega materiala na območju 
MOL.  
Obrazložitev, ki se nanaša na predlog o ureditvi obstoječih cest in 
na ostale predloge: Za Cesto II. grupe odredov je že po veljavnem 
OPN MOL ID določena rekonstrukcija oziroma obnova ceste. 
Določitev novih območij Natura 2000 ni predmet prostorskega 
akta, ampak pravilnika, katerega pripravljavec je Ministrstvo za 
okolje in prostor. Način obdelave kmetijskih zemljišč (ekološka 
pridelava) ni predmet prostorskega akta in se lahko izvaja skladno 
s predpisi s področja kmetijstva. 

 

Vlagatelj pripombe J. Potokar in I. Javornik 

Zaporedna številka 
pripombe 

1082-001 

Povzetek pripombe Pripomba je predlog za spremembo oziroma omejitev prostorsko 
izvedbenih pogojev na zemljišču s parc. št. 424/1, k. o. Sostro, 
tako, da se dopusti le gradnja objektov 11100 Enostanovanjske 
stavbe, ne pa drugih ali drugačnih objektov ter dejavnosti. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe J. Potokar in I. Javornik 

Zaporedna številka 
pripombe 

1083-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo prometne površine na 
zemljišču s parc. št. 424/5, k. o. Sostro, tako, da se obstoječa 



kategorija zemljišča, ki je »javna pot za vsa vozila«, spremeni v 
»pot«. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Javna prometnica, ki je predmet pripombe, je določena na 
zemljišču s parc. št. 424/5, k. o. Sostro, ter na delu zemljišča s 
parc. št. 427/1, k. o. Sostro. 
OPN MOL ID kot javne prometnice določa tiste prometne odseke, 
ki zagotavljajo edini možni prometni dostop do vsaj treh 
stanovanjskih objektov; ob tem je treba upoštevati število že 
zgrajenih objektov in tudi število še nezazidanih zazidljivih površin. 
V primeru iz pripombe gre za edini možni prometni dostop do 
obstoječih objektov na zemljiščih s parc. št. 427/1, 427/5, 427/6, 
424/4 in 424/3, vse k. o. Sostro, ter do še dveh nezazidanih 
stavbnih zemljišč s parc. št. 424/2 in 424/1, obe k. o. Sostro. 
Skupno število že obstoječih objektov in nepozidanih stavbnih 
zemljišč pomeni, da je določitev javne prometnice na tem območju 
ustrezna. 
Način izrisa regulacijskih linij za določitev javnih prometnic v 
grafičnem delu OPN MOL ID je opisan v gradivu Strokovne 
podlage za izris regulacijskih elementov za javne površine (LUZ, 
2012). V primeru iz pripombe gre za že obstoječo prometnico. 
Regulacijske linije so izrisane ustrezno, to je skladno s potekom 
mej zemljišča s parc. št. 424/5, k. o. Sostro, na severozahodnem 
delu pa se prometni koridor podaljša preko dela zemljišča s parc. 
št. 427/1, k. o. Sostro, do zemljišča s parc. št. 1831/2, k. o. Sostro 
(glavna smer Litijske ceste). 
OPN MOL ID v primeru iz pripombe določa kategorijo »javna pot 
za vsa vozila«. To je planska kategorija prometnice in ni (nujno) 
enaka obstoječi kategoriji prometnice. Določitev planske kategorije 
v OPN MOL ID predstavlja eno od podlag za zagon postopkov za 
kategoriziranje občinske prometnice. OPN MOL ID določa 
namensko rabo prostora, javne površine in rabo javnih površin ter 
prometno funkcijo cest. Prometna funkcija ceste je opredeljena s 
plansko kategorijo ceste, kar je vsebina karte 4.7 »Prometno 
omrežje«. Obstoječa kategorizacija občinskih cest je določena z 
Odlokom o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05, 
33/08 in 53/08 - Odl. US). Postopke za določitev kategorizacije 
občinskih cest in sprejetje Odloka o občinskih cestah določa 
Zakon o cestah in temu zakonu podrejeni akti, pravilniki in drugi 
predpisi. Vrste kategorij prometnic, ki jih določa OPN MOL ID, so 
opisane v gradivu Strokovne podlage za izris regulacijskih 
elementov za javne površine (LUZ, 2012). V primeru iz pripombe 
gre za javno prometnico najnižje kategorije, po kateri jo dovoljen 
promet za dostop, servisiranje in intervencijo obstoječih in 
predvidenih objektov in dejavnosti. Z vidika prometnih 
obremenitev gre v navedenem primeru za maloprometno cesto: 
število vozil na cest je omejeno na uporabnike obstoječih in 
predvidenih objektov ter ureditev in je zelo majhno. Določitev 
kategorije »javna pot za vsa vozila« je ustrezna. 
Na osi za določitev javne prometnice iz pripombe je določen 
atributni podatek »obstoječe«, kar pomeni, da OPN MOL ID 



določa obstoječo prometnico, natančneje: OPN MOL ID določa 
ohranitev obstoječe širine prometnega koridorja za to prometnico. 

 

Vlagatelj pripombe M. Povše 

Zaporedna številka 
pripombe 

573-001 

Povzetek pripombe Lastnica zemljišča s parc. št. 525/15 nasprotuje postavitvi 
črpališča ob Ižanski cesti. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Zemljišče s parc. št. 525/15 je že dostopno z vzhodne strani EUP. 
Lokacija črpališča se obrne za 90 stopinj ter v manjši meri prestavi 
proti severu tako, da je omogočen tudi dostop po zemljišču s parc. 
št. 525/10, k. o. Karlovško predmestje. 
Črpališče bo izvedeno tako, da bodo preprečeni morebitni vplivi na 
okolico. 

 

Vlagatelj pripombe M. Premuš 

Zaporedna številka 
pripombe 

829-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo regulacijske linije na koncu 
Pržanjske ulice. Ker je zemljišče s parc. št. 122/2, k. o. Dravlje, 
premajhno za dve enostanovanjski hiši, vlagateljica želi od MOL 
kupiti del sosednjega zemljišča s parc. št. 121/14, k. o. Dravlje, na 
katerem je predvideno obračališče. Ker je obstoječa RL ceste 
(obračališča) na delu parcele, ki jo želi odkupiti, in je hkrati RL 
neskladna s stanjem v naravi, vlagateljica predlaga, da se 
spremeni RL po priloženi skici, saj bi se s spremembo RL sprostil 
del zemljišča, ki bi ga odkupila za gradnjo stanovanjske hiše. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Prestavitev obračališča na slepem izteku Pržanjske ulice 
zagotavlja ohranitev prometne dostopnosti za vse ureditve v 
prostoru in obratovanje prostora, zato se izvede popravek RL. 

 

Vlagatelj pripombe Prerez d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

420-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe dela 
zemljišča s parc. št. 279/10, k. o. Dobrunje, iz kmetijskega 
zemljišča v zazidljivo zemljišče. Sprememba namenske rabe 
zemljišča s parc. št. 280/2, k. o. Dobrunje, je v dopolnjenem 
osnutku sprememb in dopolnitev OPN MOL že upoštevana. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V tej fazi postopka sprememb in dopolnitev sprememba zemljišča 
s parc. št. 279/10, k. o. Dobrunje, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče ni sprejemljiva. Na severnem delu zemljišča s parc. št. 
279/10, k. o. Dobrunje, je bila pobuda za širitev zazidljivega 
zemljišča sprejemljiva, ker je bil predlagani poseg v skladu z 
urbanističnim kriterijem zaokroževanja naselja in je sprememba 
pomenila delno uskladitev z mejo stavbnih zemljišč po 
dolgoročnem prostorskem planu (severni del navedenih parcel je 
imel oznako »R«). 



V tej fazi postopka sprememb in dopolnitev OPN MOL ID (predlog 
OPN MOL ID) so upoštevane le pripombe, ki so skladne z 
okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi zahtevale 
ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in usklajevanje z 
nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID so se izvedli 
redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile tehnične napake 
v grafičnem delu. Predlagana sprememba pa je večjega obsega in 
ne pomeni le tehničnega popravka.  
Posamezni posegi na kmetijska zemljišča so bili obravnavani v 
elaboratu posegov na kmetijska zemljišča in v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje. Novih pobud za spremembo namenske 
rabe kmetijskih zemljišč v tej fazi postopka ni več mogoče 
obravnavati. 

 

Vlagatelj pripombe Prerez d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

423-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 396/3 in 396/5, obe k. o. Podmolnik, v zazidljivo 
zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Posamezni posegi na kmetijska zemljišča so bili obravnavani v 
elaboratu posegov na kmetijska zemljišča in v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje. Novih pobud za spremembo namenske 
rabe kmetijskih zemljišč v tej fazi postopka ni več mogoče 
obravnavati. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
V EUP z namensko rabo kmetijska zemljišča in območja gozdov 
so evidentirani posamični obstoječi objekti razpršene gradnje. V 
zvezi z obstoječimi objekti velja, da se zanje kot tudi za zemljišče, 
na katerem stojijo, ohranjajo vse pravice, ki izhajajo iz 



pravnomočnih upravnih dovoljenj. Na zakonito zgrajenih objektih 
razpršene gradnje oziroma gradbeni parceli objekta, ki je bila 
določena z gradbenim dovoljenjem za objekt, so v skladu z 
namembnostjo določeno v gradbenem dovoljenju, dopustni 
posegi, ki jih določa 59. člen odloka OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe J. Pretnar 

Zaporedna številka 
pripombe 

938-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na besedilni del OPN MOL ID. Vlagateljevo 
mnenje je, da je izraz »treba je« neustrezen. Predlaga, da se 
odlok z vsemi prilogami ustrezno lektorira. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Besedilni del OPN MOL ID je bil lektoriran in je nomotehnično 
ustrezen. 

 

Vlagatelj pripombe Procadia d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

1221-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč  s 
parc. št. 14/1, 15/3, 18/3, 20/3, 20/5, 20/6, 20/7, 20/8, 20/9, 20/10, 
20/11, 21/4, 21/5, 21/6, 21/7, 21/8, 21/9, 21/10, 21/11, 21/12, 
21/13, 21/14, 21/15, 21/16, 21/17, 21/18, 21/19, 21/20, 22/1, 22/2, 
22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8, 23/1, 23/2, 23/4, 23/5, 23/6, 
23/7, 23/8 in 500/2, vse k. o. Šmartno pod Šmarno goro, iz 
najboljših kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za 
možnost gradnje stanovanjskih objektov. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 



zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe PROFUNDIS D.O.O. 

Zaporedna številka 
pripombe 

576-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 25. člen glede določanja parcel. Vlagatelj 
pripombe predlaga, da se določila 25. člena popravijo tako, da bo 
več stavb, ki sestavljajo poslovni kompleks in pripadajo istemu 
lastniku oziroma lastnikom in funkcionirajo kot celota, lahko imelo 
eno skupno parcelo. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je sprejemljiva za območja urejanja z OPPN, kjer se 
lahko na podlagi urbanistične zasnove določi enotna parcela, 
namenjena gradnji za več funkcionalno povezanih objektov, ki 
programsko delujejo kot celota. Dopolnijo se določila 93. člena 
odloka (usmeritve za območja predvidenih OPPN), tako da se 
doda tretji odstavek, ki se glasi: (3) V OPPN ima lahko več 
objektov enotno parcelo, namenjeno gradnji. 

 

Vlagatelj pripombe A. Pšeničnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

31-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo določil zemljišč s parc. št. 
443/2, 443/3 in 443/4, vsa k. o. Stožice, tako, da se namenska 
raba spremeni iz površin za oddih, rekreacijo in šport v 
stanovanjske površine. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
 
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji (predlagani 
poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom). Območje je 
namenjeno centralnemu parku novega razvojnega območja Vrtno 
mesto Stožice. Urejanje z OPPN ostaja, ker gre za velik 
nepozidan kompleks, ki potrebuje celovito zasnovo. 

 

Vlagatelj pripombe D. Pukšič 

Zaporedna številka 
pripombe 

387-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izvzem jugozahodnega dela EUP PO-574 
(zemljišča s parc. št. 2038/1, 2038/2, 2038/3, 2038/4, 2038/5, 
2038/6 in 2038/7, vse k. o. Kašelj) iz območja OPPN in urejanje 
na podlagi OPN MOL ID. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID –  
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 



naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
V postopku izdelave OPN MOL ID so bili za določitev območij 
urejanja z OPPN, ki jih predpisuje ZPNačrt, upoštevani enotni 
kriteriji. OPPN so praviloma predpisani za območja, kjer gre za 
poseg, ki zahteva celovit pristop, za območja celovite prenove, 
širitev naselja za vsa območja, večja od 5.000 m2, za sanacijo 
razpršene gradnje, za območja, ki nimajo urejenih dostopov, 
parcelacije in niso komunalno opremljena, ter za gradnjo objektov 
in naprav gospodarske javne infrastrukture. Z urejanjem na 
podlagi OPPN se na večjih območjih v naselju, ki so namenjena 
zgoščanju pozidave ali razvoju naselja kot širitev na nove 
površine, zagotovi racionalna raba prostora ter ustrezne 
prostorske ureditve, ki vključujejo celovite arhitekturne, krajinsko 
arhitekturne in infrastrukturne (promet, komunala) rešitve. OPN 
MOL ID za urejanje območja PO-574 določa izdelavo OPPN z 
namenom celostnega urejanja. 

 

Vlagatelj pripombe V. Pust 

Zaporedna številka 
pripombe 

292-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopolnitev določil PPIP za stabilno 
sosesko Sneberje. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predlogi iz pripombe predstavljajo opis soseske in natančnejšo 
določitev podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev, ki se 
nanašajo na urejanje območja, ki je bilo prepoznano kot »stabilna 
soseska« Sneberje. Določila za EUP JA-17 večinoma že 
vsebujejo predloge iz pripombe. Pripomba se upošteva v delih, ki 
dopolnjujejo obstoječa določila in so primerni za vnos v določila 
OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe V. Pust 

Zaporedna številka 
pripombe 

294-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopolnitev določil PPIP za stabilno 
sosesko Črnuška gmajna. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva v delih, ki so primerni za vnos v določila 
OPN MOL ID. Predlogi iz pripombe predstavljajo natančnejšo 
določitev podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev, ki se 
nanašajo na urejanje območja, ki je bilo prepoznano kot »stabilna 
soseska«. Namen določanja podrobnih prostorskih izvedbenih 
pogojev za ta območja je zavarovati njihovo enotno podobo in 
tipične lastnosti. 

 

Vlagatelj pripombe V. Pust 

Zaporedna številka 
pripombe 

295-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo in dopolnitev določil PPIP za 
sosesko terasastih blokov v Kosezah. Vlagatelj pripombe predlaga 
pogoje za: gradnjo nadstreškov nad terasami, zasteklitev teras, 
izvedbo vzdrževalnih in sanacijskih del, ureditev prostorov za 
zbiranje odpadkov ob uvozih v garažno ulico, urejanje skupnih 
javnih površin in gradnjo podzemnih parkirnih mest. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Soseska terasastih blokov v Kosezah je urbanistično in 
arhitekturno kakovostno zasnovana soseska, ki jo je treba 
ohranjati in varovati pred neželenimi posegi (dozidave, različne 
zasteklitve, spreminjanje barvne in oblikovne podobe objektov in 
naselja …). Predlogi iz pripombe predstavljajo natančnejšo 
določitev dopustnih posegov v območju. Zdaj veljavna določila za 
EUP ŠI-243 že vsebujejo nekatere predloge iz pripombe, na 
podlagi pripombe pa se podrobni prostorski izvedbeni pogoji še 
dopolnijo. Upoštevajo se predlogi določil, ki so usklajeni z ZVKDS 
in primerni za vnos v OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe Z. Pust 

Zaporedna številka 
pripombe 

371-001 

Povzetek pripombe Pripomba je nasprotovanje spremembi stopnje varstva pred 
hrupom na stanovanjskem območju Mesarska cesta iz II. v III. 
stopnjo varstva pred hrupom. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. Na podlagi 
ugotovitev okoljskega poročila se je v okviru predloga s. d. OPN 
MOL ID karta hrupa spremenila tako, da je odpravila 
pomanjkljivosti, ugotovljene v javno razgrnjenem okoljskem 
poročilu. Osnovo za pripravo karte hrupa so predstavljali zakonski 
okvir ter kriteriji, ki so bili postavljeni v okviru strokovne podlage 
Spremembe in dopolnitve področij varstva pred hrupom v OPN 
MOL ID (A-PROJEKT, 2015), ki so bili dopolnjeni na podlagi 
priporočil iz okoljskega poročila ter upoštevanja pripomb z javne 
razgrnitve dopolnjenega osnutka SD OPN MOL ID.  



Za območje stanovanjskega naselja ob Mesarski cesti se določi II. 
SVPH, razen v pasu ob Poljanski cesti, kjer se določi III. SVPH. 

 

Vlagatelj pripombe M. Rađenović 

Zaporedna številka 
pripombe 

375-001 

Povzetek pripombe Vlagatelj pripombe predlaga, da se določilo za (objekte, grajene 
na meji) dvojčke in objekte v nizu dopolni tako, da se dopusti 
uskladitev gradnje z že izvedenimi gradnjami na podlagi 
veljavnega gradbenega dovoljenja 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Zaradi jasnosti določila, katere vrste posegov so dopustne za tip 
NA (dvojček) in tip NB, se besedilo 7. odstavka 13. člena preuredi 
in dopolni še s pogoji za posege (nadzidave in dozidave) za tip NA 
(dvojček). 

 

Vlagatelj pripombe F. Radešček 

Zaporedna številka 
pripombe 

103-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na lokacijo črpališča za kanalizacijo na 
zemljiščih s parc. št. 525/10, 535/2 in 526/2, vse k. o. Karlovško 
predmestje, ki onemogoča dostop do parcel. Vlagatelja pripombe 
zanima tudi, kakšen je postopek izdelave OPPN. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Lokacija črpališča se obrne za 90 stopinj ter v manjši meri prestavi 
proti severu tako, da je omogočen dostop po zemljišču s parc. št. 
525/10, k. o. Karlovško predmestje, neposredno na Ižansko cesto. 
V fazi izdelave OPPN bo urejen dostop glede na predlagano 
urbanistično rešitev, ki v tem trenutku še ni znana.  
Zemljišče za potrebe gradnje črpališča bo odkupljeno v 
najmanjšem potrebnem gabaritu. 
 
Osnova za začetek postopka izdelave OPPN je izražena 
investicijska namera, ki jo vloži investitor, skupina investitorjev ali 
občina. Postopek se uradno začne z objavo sklepa o začetku 
izdelave OPPN, vodi pa ga občina. 

 

Vlagatelj pripombe F. Radešček 

Zaporedna številka 
pripombe 

565-001 

Povzetek pripombe Lastnik zemljišč s parc. št. 525/10 in 525/8 nasprotuje postavitvi 
črpališča ob Ižanski cesti. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Lokacija črpališča se obrne za 90 stopinj ter v manjši meri prestavi 
proti severu tako, da je omogočen dostop po zemljišču s parc. št. 
525/10, k. o. Karlovško predmestje, neposredno na Ižansko cesto. 
Črpališče bo izvedeno tako, da bodo preprečeni morebitni vplivi na 
okolico. 

 

Vlagatelj pripombe Radiotelevizija Slovenija, javni zavod 



Zaporedna številka 
pripombe 

422-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopolnitev PPIP pod urbanističnimi 
pogoji. Vlagatelj predlaga, da se prvi stavek, ki se glasi: »Gradnja 
novega objekta je dopustna.« zamenja z »Gradnja novega objekta 
RTV je dopustna. Dopustna je gradnja oddajnih stavb za radio in 
televizijo.« 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V naravi gre za funkcionalno zaokrožen kare, kjer je skupina več 
med seboj povezanih objektov, ki so po namembnosti namenjeni 
delovanju RTV Slovenija. V Odloku o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območja urejanja v mestnem središču (Uradni list SRS, 
št. 13/88 in spremembe - PUP), ki je bil v veljavi do sprejetja OPN 
MOL ID v letu 2010, so bile v tem območju dopustne stavbe s 
pretežno poslovno funkcijo, v posebnih pogojih je bilo navedeno, 
da so predvideni objekti namenjeni izvajanju programov za RTV. Z 
urbanističnega vidika dejavnost RTV v prostoru ni moteča, ampak 
nasprotno povečuje dostopnost ter raznolikost upravnih in 
kulturnih programov v mestnem središču. 

 

Vlagatelj pripombe Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod 

Zaporedna številka 
pripombe 

453-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo območja varstva pred 
hrupom na območju TA-70. Vlagatelj predlaga, da se ohrani 
območje IV. stopnje varstva pred hrupom. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Navedeno območje je določeno kot območje centralnih dejavnosti 
(podrobnejša namenska raba prostora »CDd«). Veljavna Uredba o 
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 
105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) določa, da se na območjih 
centralnih dejavnosti določi III. SVPH. 

 

Vlagatelj pripombe Radiotelevizija Slovenija, javni zavod 

Zaporedna številka 
pripombe 

492-001 

Povzetek pripombe Vlagateljica pripombe prosi za razlago veljavnosti določil v EUP 
MS-114. Sprašuje, ali si lahko zapisano razlagajo, da če so za 
EUP predpisani PPIP, pa v njih ni nobenih določil glede višine 
objektov, se višina določa (izključno) na podlagi podanih faktorjev. 
Oziroma, kako se upoštevajo pogoji glede FZ in FI iz PPIP glede 
na določilo OPN iz 10. točke 13. člena. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pri izvajanju posegov je treba upoštevati vsa relevantna določila 
OPN (tako, da se »seštevajo«), kar v konkretnem primeru pomeni, 
da veljajo tudi določila 10. odstavka 13. člena, ki določajo: »Če ni 
s tem odlokom določeno drugače, so v EUP s tipom stavb VS 
dopustne rekonstrukcije, nadzidave in dozidave pod pogojem, da 
se višina venca rekonstruirane, nadzidane ali dozidane stavbe 
lahko poveča le do višine venca sosednje višje stavbe, višina 
slemena rekonstruirane, nadzidane ali dozidane stavbe pa le do 



višine slemena sosednje višje stavbe, če taka stavba ne 
predstavlja obstoječega višinskega poudarka v uličnem nizu.« 

 

Vlagatelj pripombe D. Radoš 

Zaporedna številka 
pripombe 

296-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na odkup dela zemljišča s parc. št. 2216/19, 
k. o. Stožice. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva tako, da se ukine načrtovana izgradnja 
vrtca in da se EUP BE-377 priključi EUP BE-390 z načinom 
urejanja OPN. Namenska raba prostora se spremeni iz območja 
centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje v 
splošne eno- in dvostanovanjske površine, odkup parcele sam po 
sebi pa ni predmet vsebin OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe R. Radoš 

Zaporedna številka 
pripombe 

18-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na odkup dela zemljišča s parc. št. 2216/19, 
k. o. Stožice. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva tako, da se ukine načrtovana izgradnja 
vrtca in da se EUP BE-377 priključi EUP BE-390 z načinom 
urejanja OPN. Namenska raba prostora se spremeni iz območja 
centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje v 
splošne eno- in dvostanovanjske površine, odkup parcele sam po 
sebi pa ni predmet vsebin OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe D. Rajer 

Zaporedna številka 
pripombe 

267-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 1113/1 in 1117/3, obe k. o. Vižmarje, iz kmetijskih površin 
(K2) v zazidljiva zemljišča. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je bila v postopku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID 
obravnavana že kot pobuda. Predlagani poseg iz pobude je bil 
delno sprejemljiv, namenska raba zemljišč s parc. št. 1112/4, 
1114/1 in 1110, vse k. o. Vižmarje, je bila spremenjena, zemljišča 
pa so bila priključena k EUP ŠE-527. S to spremembo je 
omogočena funkcionalna zaokrožitev površin ob gostišču. 
Nadaljnja širitev zazidljivih površin na račun kmetijskih površin ni 
sprejemljiva. Širitev dejavnosti je mogoča na še nepozidana 
stavbna zemljišča v bližini gostišča. 

 

Vlagatelj pripombe D. Rajer 

Zaporedna številka 
pripombe 

268-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 1113/1 in 1117/3, obe k. o. Vižmarje, iz kmetijskih površin 
(K2) v zazidljiva zemljišča. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je bila v postopku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID 
obravnavana že kot pobuda. Predlagani poseg iz pobude je bil 
delno sprejemljiv, namenska raba zemljišč s parc. št. 1112/4, 
1114/1 in 1110, vse k. o. Vižmarje, je bila spremenjena, zemljišča 
pa so bila priključena k EUP ŠE-527. S to spremembo je 
omogočena funkcionalna zaokrožitev površin ob gostišču. 
Nadaljnja širitev zazidljivih površin na račun kmetijskih površin ni 
sprejemljiva. Širitev dejavnosti je mogoča na še nepozidana 
stavbna zemljišča v bližini gostišča. 

 

Vlagatelj pripombe Reality d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

149-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na ukinitev načrtovanega otroškega igrišča in 
na možnost ureditve parkirišča zaradi pomanjkanja parkirnih mest 
za stanovalce soseske. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Podrobna merila za EUP ŠG-298 določajo: »Novogradnje 
stanovanjskih stavb niso dopustne. V obstoječi stavbni strukturi so 
dopustni tudi tipi stavb NA, NV, in NB. Na nepozidanih površinah 
je dopustno le urejanje garaž, parkirnih mest, otroških igrišč in 
zelenih zunanjih ureditev.« V MOL se z OPN zagotavljata 
enakomerna pokritost prostora in dostopnost do omrežja otroških 
igrišč. Zato je treba v območjih, kjer ta ni popolna, urediti nova 
otroška igrišča. Zemljišči s parc. št. 86 in 85/17, obe k. o. Šmartno 
pod Šmarno goro, sta le del nepozidanih površin znotraj soseske. 
S celovito zasnovo nepozidanih površin je mogoče v soseski 
poleg umestitve zelenih zunanjih ureditev in otroškega igrišča 
rešiti tudi problem pomanjkanja parkirnih mest. 

 

Vlagatelj pripombe E. Rednak 

Zaporedna številka 
pripombe 

48-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na regulacijsko linijo na zemljišču s parc. št. 
164/32, k. o. Karlovško predmestje, na območju Botaničnega vrta. 
Vlagatelj pripombe predlaga, da se regulacijska linija prestavi ob 
železniško progo oziroma vsaj 20 m od obstoječega objekta. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pobuda za spremembo poteka peš in kolesarske poti se ne 
upošteva. Območje je namenjeno širitvi Botaničnega vrta, zato je 
potek poti čez sredino območja manj primeren. Potek kolesarskih 
poti ob dolenjski železnici od Lorenzove ceste do Ižanske ceste se 
v izteku pri Botaničnem vrtu še dopolni, tako da se doda koridor za 
pot, ki poteka tik ob koridorju železnice. 
OPN MOL ID določa regulacijske elemente za ureditev javnih 
prometnic z ustreznimi prometnotehničnimi in 
prometnovarnostnimi elementi. Čeprav je potek koridorjev zarisan, 
je na podlagi 1. alineje 3. točke 23. člena »–v OPPN, gradbenem 



dovoljenju za cesto ali v projektu za izvedbo rekonstrukcije ceste 
dopustno ob soglasju organa Mestne uprave MOL, pristojnega za 
promet, prilagoditi traso ceste projektni rešitvi«. 

 

Vlagatelj pripombe K. Rek 

Zaporedna številka 
pripombe 

104-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na način urejanja EUP ŠE-599. Vlagatelj 
pripombe predlaga, naj se OPPN ukine in določi urejanje z OPN 
MOL ID. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste 
lahko vložili, ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k 
zbiranju pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
V postopku izdelave OPN MOL ID so bili upoštevani enotni kriteriji 
za določitev območij urejanja z OPPN, ki jih predpisuje ZPNačrt. 
OPPN so praviloma predpisani za območja, kjer gre za poseg, ki 
zahteva celovit pristop, za območja celovite prenove, širitev 
naselja za vsa območja, večja od 5.000 m2, za sanacijo razpršene 
gradnje, za območja, ki nimajo urejenih dostopov, parcelacije in 
niso komunalno opremljena, ter za gradnjo objektov in naprav 
gospodarske javne infrastrukture. 
V skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 
99/07) je treba v primeru ukinitve obveze po izdelavi OPPN v OPN 
MOL ID prostorske izvedbene pogoje določiti z enako 
natančnostjo in v taki vsebini, kot jih določa pravilnik za izdelavo 
OPPN. V tem primeru morajo biti rešitve prikazane na 
geodetskem načrtu.  
OPPN je bil opuščen samo za tista območja, kjer so bile izdelane 
vsebine, ki jih predpisuje zakon. 

 

Vlagatelj pripombe E. Remic 

Zaporedna številka 
pripombe 

332-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na Prilogo 3. Vlagatelj pripombe predlaga, da 
se dopusti večja površina oglasnih sporočil na slepih fasadah 
stavb, in sicer do 100 m2, zlasti v conah trgovskih centrov. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Območja za oglaševanje so opredeljena na podlagi strokovnih 
podlag, ki so določile gostoto objektov za oglaševanje v prostoru 
MOL in konkretne dopustne lokacije, s katerimi ne bodo 
presežene vidna in druge obremenitve prostora. Na podlagi 
podatkov o stanju oglaševalskih objektov in fizične danosti v 
prostoru (Podatki objektov za oglaševanje v Mestni občini 
Ljubljana; Tehnično poročilo, LGB, geodetski inženiring in 
informacijske tehnologije, d.o.o. Ljubljana, februar 2014) so se 



lokacije za oglaševanje na karti 3.2 OPN MOL ID delno korigirale, 
nove lokacije za oglaševanje pa se ne dopuščajo. Iz navedenih 
razlogov se tudi ne dopuščajo nove (povečane) površine 
oglaševalskih objektov, saj je ena od nalog OPN MOL tudi cilj 
varovanja oblikovne podobe mesta in kakovosti javnega prostora, 
ki ne sme biti nadvladana z oglaševalskimi površinami. 

 

Vlagatelj pripombe E. Remic 

Zaporedna številka 
pripombe 

338-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na ukinitev lokacije za oglaševanje v EUP 
ŠE-516. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Enota urejanja prostora ŠE-516 se ureja z Uredbo o lokacijskem 
načrtu za avtocesto na odseku Šentvid-Koseze (Uradni list RS, št. 
72/02, 110/02 - ZUreP-1, 70/07, 71/09 - DLN, 10/11 - DPN in 
88/11), zato se lokacije za oglaševanje v OPN MOL ID ne 
prikazujejo. 

 

Vlagatelj pripombe E. Remic 

Zaporedna številka 
pripombe 

342-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na ukinitev lokacije za oglaševanje na 
zemljiščih s parc. št. 5/14, 5/15 in 5/16, vse k. o. Rudnik. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Lokacija za oglaševanje je bila izbrisana zaradi neustrezne 
pozicije (sredina dovoza do objekta). Ker je v vmesnem času 
očitno prišlo do zapolnitve lokacije (na podlagi v odloku OPN MOL 
ID dopustnih toleranc), se stanje v grafiki popravi tako, da se 
točkovna lokacija ponovno vriše in uskladi z lokacijo postavljenega 
plakata. 

 

Vlagatelj pripombe M. Remšak 

Zaporedna številka 
pripombe 

1127-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo dopustne višine objektov s 7 
m na 15 m v območju EUP BE-375, ki omogoča ponovno 
postavitev šotora NK Olimpija. Pripombodajalce ponovna 
postavitev šotora moti zaradi: premajhnega odmika od parcelne 
meje, zakrivanje dnevne svetlobe in hrupa. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Ponovna postavitev šotora mora upoštevati vsa določila OPN 
MOL ID, to so odmiki od parcelnih mej, zagotavljanje higienskih in 
zdravstvenih zahtev v zvezi z osvetlitvijo, osončenjem in 
kakovostjo bivanja ter predpisane stopnje hrupa za območje. 
Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. Veljavna 
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list 
RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) določa, da se na območjih 



centralnih dejavnosti ter na območjih zelenih površin, tudi športno 
rekreacijskih, določi III. SVPH. 

 

Vlagatelj pripombe B. M. Rener 

Zaporedna številka 
pripombe 

10-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša gradnjo na zemljiščih s parc. št. 185 in 186/3, 
obe k. o. Šentpeter. Vlagatelj predlaga, da se mu na omenjenih 
zemljiščih dopusti gradnja stanovanjske hiše. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
Podrobnejše kriterije bo mogoče določiti na podlagi novih 
strokovnih podlag in natančnejših analitičnih gradiv za dopolnitev 
področja tipologije v OPN MOL ID, ki bodo izboljšali nekatere 
opredelitve pojmov, na novo opredelili dopustne posege in 
ustrezneje opredelili območja. 

 

Vlagatelj pripombe K. Rener 

Zaporedna številka 
pripombe 

39-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe dela 
zemljišča s parc. št. 222/10, k. o. Trebeljevo, iz kmetijskih 
zemljiščih in območja gozdov v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Predlagani poseg je nesprejemljiv, saj je gradnja v nasprotju z 
vodovarstvenim režimom. Za območje namreč velja Odlok o 



določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnih virov 
na območju Občine Litija (Uradni list RS, št. 53/92 in spremembe: 
58/1993, 55/1995, 15/1997, 50/2002), ki v 8. členu določa, da je 
gradnja novih stanovanjskih objektov na območju ožjega 
varstvenega pasu (cona 2) prepovedana. Poleg tega ima gozd 
glede na izdano prvo mnenje Zavoda za gozdove Slovenije na 1. 
stopnji poudarjeno hidrološko in obrambno vlogo zaradi črpališča 
pitne vode. 

 

Vlagatelj pripombe S. Repovž 

Zaporedna številka 
pripombe 

907-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe iz gozdnih 
površin v stavbne površine. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Območje je z Odlokom o razglasitvi gozdov s posebnim namenom 
(Uradni list RS, št. 64/10, 64/10 – popr. in 48/15) zavarovano kot 
gozd s posebnim namenom ter predstavlja ključni potencial z 
vidika zagotavljanja in oblikovanja kakovostnega zelenega 
sistema mesta. 

 

Vlagatelj pripombe V. Režek 

Zaporedna številka 
pripombe 

667-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča  s 
parc. št. 50/3, k. o. Tacen, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne 
pomeni zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja 
vrzeli. Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se 
nahaja na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Z 
nadaljnjimi posegi v kmetijska zemljišča bi bili v neskladju s 
strateškimi izhodišči, ki narekujejo trajnostno in racionalno rabo 
prostora, ki se doseže z zgostitvami poselitve znotraj sedanjih 
zazidalnih površin (zapolnitve, zaokrožitve, prenove) ter 
preprečevanjem in sanacijo razpršene gradnje. 

 

Vlagatelj pripombe Ribido d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

134-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na predvideno združitev Klančarjeve ulice in 
ulice Spodnji Rudnik preko zemljišča s parc. št. 2430/1, k. o. 
Rudnik. Vlagatelj pripombe predlaga, da se združitev opusti in še 
naprej uporablja priključek Klančarjeve neposredno na Dolenjsko 
cesto. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe P. Rondaij 

Zaporedna številka 
pripombe 

421-001 

Povzetek pripombe Pripomba je nasprotovanje spremembam stopenj varstva pred 
hrupom. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. 
Sprememba karte hrupa v spremembah in dopolnitvah OPN MOL 
ID je bila potrebna zaradi sprememb področne zakonodaje, novo 
izdelane Strateške karte hrupa za IPPC zavezance v MOL-u, 
novelacije karte hrupa cestnega prometa za MOL, strateške karte 
hrupa za pomembne železniške proge v RS in ločeno za MOL. V 
okviru sprememb in dopolnitev OPN MOL ID se je tako pripravil 
nov predlog stopenj varstva pred hrupom, ki upošteva tudi 
dejansko stanje na osnovi kartiranja hrupa cest, železnic in IPPC 
zavezancev v letih 2012–2014. Na podlagi ugotovitev okoljskega 
poročila se je v okviru predloga s. d. OPN MOL ID karta hrupa 
spremenila tako, da je odpravila pomanjkljivosti, ugotovljene v 
javno razgrnjenem okoljskem poročilu. Osnovo za pripravo karte 
hrupa so predstavljali zakonski okvir ter kriteriji, ki so bili 
postavljeni v okviru strokovne podlage Spremembe in dopolnitve 
področij varstva pred hrupom v OPN MOL ID (A-PROJEKT, 
2015), ki so bili dopolnjeni na podlagi priporočil iz okoljskega 
poročila ter upoštevanja pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega 
osnutka s. d. OPN MOL ID.  



Kjer stanje hrupne obremenjenosti to omogoča, je določena II. 
stopnja varstva pred hrupom, drugod je v območjih poselitve 
določena potencialna II. SVPH, kjer se dolgoročno zagotavljajo 
taki ukrepi, da bo mogoča določitev II. SVPH.  
Območju se na podlagi opisanih izhodišč in kriterijev določi III. 
SVPH, območju med Žolgerjevo in Dermotovo ulico pa II. SVPH. 

 

Vlagatelj pripombe B. Rotar 

Zaporedna številka 
pripombe 

814-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na ukinitev trase ceste, definirane z RL, 
preko zemljišč s parc. št. 1314/3, 1314/1, 1314/2, 1313/3 in 
1309/3, vse k. o. Bizovik. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Glede na nespremenjena prostorska dejstva, podajamo 
dopolnjeno stališče, ki je enako že razgrnjenemu v SD OPN MOL 
ID: 
 
Ena od ključnih nalog OPN MOL ID je določiti prometno omrežje, 
ki zagotavlja prevoznost v prostoru ter dostop do vseh obstoječih 
in predvidenih ureditev v prostoru. Prometno omrežje mora biti 
določeno tako, da se poleg prevoznosti in dostopnosti zagotavlja 
tudi ustrezna prometna varnost za vse prometne udeležence ter 
da je omogočen dostop tudi za interventna, reševalna, servisna in 
komunalna vozila. V konkretnem primeru je izrisan novo 
predvideni odsek javne poti za vsa vozila preko nezazidanih 
zazidljivih zemljišč, ki (1) zagotavlja prometno dostopnost za še 
nepozidana zazidljiva zemljišča med Privškovo ulico in Hruševsko 
cesto, (2) z vidika ožje prometne mreže pomeni to vez med 
Litijsko cesto na severu in Hruševsko cesto na jugu ter s tem 
zagotavlja krožno vožnjo za intervencijska, reševalna, komunalna 
in servisna vozila, (3) zagotavlja kanaliziranje in pretočnost 
tranzitnega prometa na Litijski cesti ter (4) zagotavlja le ciljni 
promet v stanovanjskih območjih. Za novi prometni odsek je 
določena kategorija »javna pot za vsa vozila«, kar pomeni, da 
OPN MOL ID določa ureditev ceste s skromnimi 
prometnotehničnimi elementi, ki bo namenjena ciljnemu prometu, 
hitrosti vozil pa bodo lahko le majhne. 
OPN MOL ID določa prometni koridor za izgradnjo novega 
prometnega odseka, kar pomeni, da OPN MOL ID določa 
povezavo med obstoječim južnim iztekom Privškove ulice in 
Hruševsko cesto. Natančna postavitev novega odseka javne poti v 
prostor bo določena v načrtu za pridobitev gradbenega dovoljenja 
oziroma v načrtu za izvedbo. V fazi izdelave dokumentacije za 
pridobitev gradbenega dovoljenja se lahko tudi dokaže, da je 
ustreznejša rešitev nekoliko korigiran prometni koridor (na primer 
situativno premaknjen, lahko je ožji oziroma širši …), zagotovljen 
pa mora biti prometni stik med Privškovo in Hruševsko ulico in 
zagotovljeno mora biti priključevanje predvidenih novih ureditev na 
trenutno še nepozidanem zazidljivem obodnem prostoru. 
OPN MOL ID predstavlja eno od podlag za zagon postopkov za 
urejanje zemljiškoknjižnega stanja oziroma pridobivanje zemljišč, 
potrebnih za izgradnjo novih ureditev. V fazi izdelave 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se izvedejo 



postopki odkupov, rušitev, zamenjav, nadomeščanj … za 
izkazovanje in pridobivanje pravice graditi. 

 

Vlagatelj pripombe J. Rožič 

Zaporedna številka 
pripombe 

1037-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na opredelitev zemljišča s parc. št. 74/3, k. o. 
Ljubljana mesto, kot javne parkovne površine, saj gre za 
funkcionalno zemljišče obstoječega stanovanjskega objekta. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Gre za površine, ki predstavljajo funkcionalno zemljišče obstoječih 
objektov na namenski rabi CU (osrednja območja centralnih 
dejavnosti). Pripomba se upošteva tako, da se namesto javnih 
zelenih parkovnih površin grajskega griča ohranijo zelene 
površine, javna površina pa se ukine. 

 

Vlagatelj pripombe H. Rozman 

Zaporedna številka 
pripombe 

921-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 1751/2 k. o. Dobrova, iz kmetijskih zemljišč (K1) v 
zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji. Poseg ne 
pomeni zaokroževanja naselja in ni v skladu z varstvenimi režimi. 
Poseg se nahaja na območju najboljših kmetijskih zemljišč in na 
območju poplavne nevarnosti (območje majhne nevarnosti). Z 
nadaljnjimi posegi v kmetijska zemljišča bi bili v neskladju s 
strateškimi izhodišči, ki narekujejo trajnostno in racionalno rabo 
prostora, ki se doseže z zgostitvami poselitve znotraj sedanjih 
zazidalnih površin (zapolnitve, zaokrožitve, prenove) ter 
preprečevanjem in sanacijo razpršene gradnje. 

 

Vlagatelj pripombe R. Rožman 

Zaporedna številka 
pripombe 

888-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe iz kmetijskih 
površin v stavbne površine. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 



Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe J. Rozman Klenar 

Zaporedna številka 
pripombe 

881-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe iz kmetijskih 
površin v stavbne površine. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 



Vlagatelj pripombe V. M. Rožnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

1019-001 

Povzetek pripombe Pripomba izraža nasprotovanje gradnji nove ceste do kamnoloma 
v Sadinji vasi (varianta 3 in 4), ker bi potekala čez zemljišče s 
parc. št. 1292/2, k. o. Dobrunje. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predhodno izdelane strokovne podlage so preverile več potekov 
trase ceste do kamnoloma v Sadinji vasi (City Studio, 2009; PNG, 
2014; LUZ, d.d., 2015). V fazi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID so bile prikazane štiri variante poteka 
ceste do kamnoloma, ki so bile tudi javno razgrnjene. Okoljsko 
poročilo je kot edino sprejemljivo varianto z okoljskega vidika 
ocenilo varianto 4/a, pri čemer je predlagalo dodatne optimizacije 
poteka ceste. V predlog OPN MOL ID je tako vključena varianta 
4/c (optimizacija variante 4/a), ki v severnem delu načrtuje 
rekonstrukcije obstoječe Ceste II. grupe odredov, v južnem pa 
novo cesto po zahodnem robu doline do kamnoloma v Sadinji 
vasi. Na severnem delu se od Litijske ceste do Zadružnega doma 
načrtuje rekonstrukcija obstoječe Ceste II. grupe odredov, zato se 
izogne posegu na kmetijsko zemljišče s parc. št. 1292/2, k. o. 
Dobrunje. 

 

Vlagatelj pripombe RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

Zaporedna številka 
pripombe 

993-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopolnitev PPIP v Prilogi 2, in sicer se za 
OPPN 81 Hiša eksperimentov omogoči postavitev predmetnega 
paviljona v TR-284. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Ker je območje OPPN opredeljeno z namensko rabo CDk 
(območja, namenjena kulturni dejavnosti in spremljajočim 
dejavnostim), dodatno pa se dopuščajo tudi objekti 12630 Stavbe 
za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, se kot 
dopolnitev predvideni gradnji v območju (Center znanosti) dopusti 
možnost postavitve Slovenskega paviljona. Na ta način bo paviljon 
nadaljeval svojo promocijsko funkcijo, saj bi bil nadgrajen v večji 
projekt, pri čemer bi bila izpostavljena komponenta sodelovanja in 
mednarodne povezanosti, kar je tudi za znanje, vedoželjnost in 
raziskave, kar je namen Centra znanosti, ključnega pomena. 
Ker gre za montažno začasno gradnjo, se postavitev Slovenskega 
paviljona dopusti že do uveljavitve OPPN. 

 

Vlagatelj pripombe M. Rupnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

227-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 1215/2, k. o. Bizovik, iz najboljših kmetijskih zemljišč v 
območje, namenjeno stanovanjski gradnji. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe M. Rupnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

228-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 1215/2, k. o. Bizovik, iz najboljših kmetijskih zemljišč v 
območje namenjeno stanovanjski gradnji. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 

 



Vlagatelj pripombe D. Rus 

Zaporedna številka 
pripombe 

382-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na predviden potek RL povezovalne ceste 
med Ulico Nade Čamernikove in Jarčevo ulico. Vlagateljica 
pripombe opozarja, da RL predvidene ceste posega v obstoječi 
vhod na njeno zemljišče s parc. št. 501/2, k. o. Glince, ki bi ga bilo 
treba ustrezno prestaviti in urediti, kar pa je zaradi obstoječe 
postavitve in organizacije objektov izjemno težko. Opozarja, tudi 
da se s predvidenim potekom RL onemogočita dovoz in izvoz 
reševalnega vozila, ki pogosto prihaja, saj je njen mož invalidna 
oseba (nepokreten). 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Z vidika zagotavljanja dostopnosti do obstoječih ureditev v 
prostoru in funkcioniranja prostora je ureditev povezovalnega 
odseka med Ulico Nade Čemernikove in Jarčevo ulico potrebna, 
saj le-ta zagotavlja prevoznost tudi komunalnim, intervencijskim in 
reševalnim vozilom. Določila v grafičnem delu OPN MOL ID za 
opredelitev prometnega koridorja so ustrezna, zaradi stanja na 
terenu se regulacijska linija delno korigira. 

 

Vlagatelj pripombe M. Rus 

Zaporedna številka 
pripombe 

170-001 

Povzetek pripombe Lastnik zemljišča s parc. št. 1300/9 se ne strinja s potekom 
kanalizacijskega voda po njegovem zemljišču. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Na zahodnem delu zemljišča je dostopna pot do objekta lastnika 
in načrtovanega črpališča opredeljena z regulacijo javne poti, zato 
se potek kanalizacijskega voda ohrani. 

 

Vlagatelj pripombe RVC d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

325-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopolnitev določil OPN MOL ID tako, da 
bo mogoče dokončanje objekta na zemljišču s parc. št. 649/2, k. o. 
Trnovsko predmestje, TR-504. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Na podlagi pravnomočne odločbe državnega organa, po kateri je 
bil zgrajen obravnavani objekt, se v OPN MOL določijo pogoji (vris 
GM), na podlagi katerih bo lahko že zgrajeni objekt pridobil tudi 
uporabno dovoljenje. 

 

Vlagatelj pripombe S.T Hammer d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

481-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembe cestne mreže na območjih 
EUP JA-238, Ja-239, JA-240 in JA-241. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Razgrnjeni osnutek SD OPN MOL ID na teh območjih ne 
predvideva sprememb prometne mreže. S tem se tudi dostopnost 
do navedenih območij EUP ne spreminja. 

 

Vlagatelj pripombe S.T. Hammer d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

483-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembe cestne mreže na območjih 
EUP JA-238, Ja-239, JA-240 in JA-241. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Razgrnjeni osnutek SD OPN MOL ID na teh območjih ne 
predvideva sprememb prometne mreže. S tem se tudi dostopnost 
do navedenih območij EUP ne spreminja. 

 

Vlagatelj pripombe S.T. Hammer d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

486-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembe cestne mreže na območjih 
EUP JA-238, Ja-239, JA-240 in JA-241. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Razgrnjeni osnutek SD OPN MOL ID na teh območjih ne 
predvideva sprememb prometne mreže. S tem se tudi dostopnost 
do navedenih območij EUP ne spreminja. 

 

Vlagatelj pripombe ŠABEC KALAN ŠABEC - ARHITEKTI 

Zaporedna številka 
pripombe 

803-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izvzem vzhodnega dela EUP PO-674 iz 
območja OPPN in urejanje na podlagi OPN MOL ID. Izločeni del 
naj se obravnava kot samostojna EUP ali se priključi k EUP PO-
623. Območje je po veljavnem OPN MOL ID namenjeno za 
rušence s trase Zaloške ceste med vzhodno obvoznico in Vevško 
cesto, vendar pa se problematika rušencev že rešuje na drugih 
lokacijah. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva v delu, ki se nanaša na določila glede 
rušencev. V podrobnih prostorsko izvedbenih pogojih za EUP PO-
674 se določilo, da je območje namenjeno za rušence s trase 
Zaloške ceste med vzhodno obvoznico in Vevško cesto, črta. 
Pripomba se v delu, ki se nanaša na izvzem vzhodnega dela EUP 
PO-674 iz območja OPPN in urejanje na podlagi OPN MOL ID, ne 
nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – pripomba po 
vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN MOL ID. 
Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in dopolnitev OPN 
MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega naznanila o javni 
razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o 
prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki je 
bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani Mestne občine 
Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti MOL ter v 
časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave pripomb z 



javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in predlogi, ki se 
nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
V postopku izdelave OPN MOL ID so bili za določitev območij 
urejanja z OPPN, ki jih predpisuje ZPNačrt, upoštevani enotni 
kriteriji. OPPN so praviloma predpisani za območja, kjer gre za 
poseg, ki zahteva celovit pristop, za območja celovite prenove, 
širitev naselja za vsa območja, večja od 5.000 m2, za sanacijo 
razpršene gradnje, za območja, ki nimajo urejenih dostopov, 
parcelacije in niso komunalno opremljena, ter za gradnjo objektov 
in naprav gospodarske javne infrastrukture. Z urejanjem na 
podlagi OPPN se na večjih območjih zagotovijo racionalna raba 
prostora ter ustrezne prostorske ureditve, ki vključujejo celovite 
arhitekturne, krajinsko-arhitekturne in infrastrukturne (promet, 
komunala) rešitve.  
Na območju EUP PO-674 je način urejanja z OPPN določen, ker 
urejanje na podlagi OPPN omogoča organizirano in optimalno 
urejanje večjega območja, predvsem pri zagotavljanju skupne 
komunalne in prometne opremljenosti zemljišč ter pri parcelaciji. 
Izdelana urbanistična rešitev s prometno preveritvijo sicer preverja 
navedene vsebine, vendar obravnava le del območja OPPN, kar 
pa ne zagotavlja optimalnih in celovitih rešitev za celotno območje 
OPPN. Celotno območje namreč ni komunalno opremljeno, 
problem predstavljata neustrezna obstoječa prometna ureditev in 
dostop do območja, razdrobljeno lastništvo in parcelna struktura 
pa v tej fazi še ne omogočata optimalne urbanistične zasnove in 
umestitve objektov v prostor (na primer potrebna bi bila dodatna 
širitev stavbnih zemljišč na jugovzhodni strani, vzpostavitev 
služnosti za dostope ipd.). 

 

Vlagatelj pripombe ŠABEC KALAN ŠABEC - ARHITEKTI 

Zaporedna številka 
pripombe 

845-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na PPIP v EUP SO-2677. Na podlagi mnenja 
pripombodajalca iz besedila PPIP ni jasno, da je dopustna tudi 
gradnja stavb na zemljiščih s parc. št. 1045/3 in 1045/2, obe k. o. 
Volavlje. Vlagatelj pripombe predlaga, naj se preveri, ali so 
določila dovolj razumljiva, da bo gradnja na teh dveh parcelah 
mogoča v skladu z urbanistično rešitvijo. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

OPN MOL ID določa splošne prostorske izvedbene pogoje za 
posamezne EUP, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi pogoji, 
poleg splošnih prostorskih izvedbenih pogojev pa veljajo tudi 
podrobni prostorsko izvedbeni pogoji (PPIP). PPIP so določeni v 



Prilogi 1, Prilogi 3 in Prilogi 4 odloka OPN MOL ID ter v grafičnem 
delu odloka OPN MOL ID. Odlok OPN MOL ID v tretjem odstavku 
10. člena določa, da kadar so za EUP določeni PPIP, je treba 
upoštevati določila PPIP in tiste splošne prostorske izvedbene 
pogoje, ki jih PPIP ne spreminjajo. 
V EUP SO-2677 poleg splošnih prostorskih izvedbenih pogojev 
(namenska raba SSse – splošne eno- in dvostanovanjske 
površine) veljajo tudi PPIP. Za gradnjo na zemljiščih s parc. št. 
1045/2 in 1045/3, obe k. o. Volavlje, poleg splošnih prostorskih 
izvedbenih pogojev veljajo naslednji PPIP: »Gradnja objektov tipa 
NB ni dopustna. Stavbe morajo imeti podolgovat tloris, daljša 
stranica stavbe mora slediti smeri plastnic. Ob izvedbi poševne 
strehe mora biti sleme vzporedno z daljšo stranico stavbe. Širina 
stanovanjske stavbe na posamezni višinski koti je lahko največ 
8,00 m. Preko predpisane širine lahko segajo napušč, stopnišče, 
balkon, nadstrešek nad vhodom ipd.« Za prometno infrastrukturo 
na zemljišču s parc. št. 1045/2, k. o. Volavlje, velja tudi, da je 
dostop treba zagotoviti z LC Volavlje–Tuji Grm. PPIP pa na 
zemljiščih s parc. št. 1045/2 in 1045/3, obe k. o. Volavlje, ne 
določa tudi števila dopustnih objektov, zato za število objektov, ki 
jih je dopustno graditi na navedenih zemljiščih, veljajo splošni 
pogoji OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe S. Saksida 

Zaporedna številka 
pripombe 

95-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo določil EUP BE-208 tako, da 
bo dopustna postavitev kioska, letnega vrta in športnega igrišča. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V EUP BE-208 je že dopustna ureditev športnega igrišča in 
spremljajočih objektov, ki so potrebni za funkcioniranje športnih 
igrišč (garderobe, shrambe rekvizitov, sanitarije, klubski prostor) 
do 200,00 m2 BTP objekta ali dela objekta. 
 
OPN MOL ID na omenjenih zemljiščih dopušča postavitev 
večnamenskega kioska, če so izpolnjeni vsi predpisani pogoji. 
Možnost postavitve večnamenskega kioska ureja 30. člen odloka 
OPN MOL ID (kioski in ute). Kioske za pripravo in prodajo hrane 
ter večnamenske kioske je dopustno postaviti v času trajanja 
prireditev na prometno dostopnih in komunalno opremljenih javnih 
prometnih in z njih neposredno dostopnih javnih površinah. Za 
daljše časovno omejeno obdobje je na takih površinah dopustno 
postaviti tudi kioske za pripravo in prodajo tradicionalnih 
slovenskih jedi. Postavitev pa je dopustna le, če dopolnjujejo javni 
prostor in ne ovirajo gibanja pešcev ter vzdrževanja komunalnih 
naprav in prometnih objektov. Kioski morajo biti po obliki enotni 
tipski ali za posamezno lokacijo oblikovani po posebnem projektu. 
Obliko in lokacijo kioskov in ut ter vrsto ponudbe določi organ 
Mestne uprave MOL, pristojen za urejanje prostora. 

 

Vlagatelj pripombe Salezijanski dom Kodeljevo 



Zaporedna številka 
pripombe 

1066-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo PPIP v EUP MO-77 CU ter 
spremembo meje in namenske rabe prostora dela enote MO-202 
SSsv.NV v delu, ki zajema zemljišča s parc. št. 530 in 530/1, obe 
k. o. Udmat. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba v vsebinskem smislu predstavlja programsko in fizično 
sanacijo območja, ki se bo izvajala v skladu s pogoji ZVKDS in 
sosedov. Izvedba predlaganih posegov, ki se ne nanašajo na 
spremembo namenske rabe območja, ne poslabšuje niti 
prostorskih niti okoljskih razmer sosednjih območij, zato se lahko 
upošteva. 

 

Vlagatelj pripombe B. Šantej 

Zaporedna številka 
pripombe 

877-001 

Povzetek pripombe Gradnja novih objektov na območju Biotehniške fakultete na 
desnem bregu Glinščice bo zagotovo negativno vplivala na 
poplavno varnost območij južno od Glinščice, zato je nujna 
vnaprejšnja izvedba protipoplavnih ukrepov, ki so načrtovani v 
OPPN za zadrževalnik Brdnikova. V usmeritvah za v OPPN 65 
Fakultete ob biotehniškem središču se za EUP RD-358 doda nova 
usmeritev: »Izvedba prostorske ureditve je mogoča po izvedbi 
vseh protipoplavnih ukrepov, načrtovanih z Odlokom o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za območje zadrževalnika 
Brdnikova (Uradni list RS, št. 63/2012).« 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Gradnja novih objektov na območju Biotehniške fakultete na 
desnem bregu Glinščice bo zagotovo negativno vplivala na 
poplavno varnost območij južno od Glinščice, zato je nujna 
vnaprejšnja izvedba protipoplavnih ukrepov, ki so načrtovani v 
OPPN za zadrževalnik Brdnikova. 

 

Vlagatelj pripombe J. Šarközi 

Zaporedna številka 
pripombe 

307-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na ukinitev načina urejanja z OPPN, 
ohranitev tipologije NA in ohranitev obstoječih meja cest. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba glede ukinitve načina urejanja z OPPN, ohranitve 
tipologije NA in obstoječih meja cest je v celoti upoštevana. Za 
EUP ŠG-527 je določen način urejanja z OPN MOL ID, tipologija 
zazidave NA, regulacijske linije ceste so bile izrisane na podlagi 
obstoječega stanja cest v EUP. 

 

Vlagatelj pripombe Scapelab d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

435-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo določil za EUP MS-211. 
Vlagatelj predlaga, da se v grafičnem delu OPN korigira gradbena 



linija in da se pod terenom dopusti več dejavnosti. Vlagatelj 
predlaga tudi, da se izbriše obveza po transparentnosti 
nadzemnega dela objekta in da se obveznost javnega natečaja 
spremeni v vabljeni natečaj ali pridobitev variantnih rešitev. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

K projektu mestnega kina spada tudi del podhoda, ki v grafičnih 
podlogah OPN MOL ID ni zajet, zato se razširi regulacijska linija 
(RL) podhoda. Obveza glede transparentnosti (material, ki deloma 
prepušča svetlobo) je v PPIP OPN MOL ID jasno definirana, pogoj 
je usklajen s pogoji službe, pristojne za varovanje kulturne 
dediščine. Obveznost javnega natečaja je predpisana za vse 
ureditve, ki bi spreminjale prostor nad terenom. Natečaj je pot do 
kakovostne in smotrne arhitekturne in urbanistične rešitve in daje 
možnost izbire med več rešitvami. V Pravilniku o javnih natečajih 
za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in 
objektov (Uradni list RS, št. 108/04) je v 1. točki 22. člena 
(možnost izbire načina izvedbe javnega natečaja) navedeno, da 
se idejni in projektni natečaj lahko pripravita in izvedeta kot odprti 
natečaj, kot dvostopenjski natečaj ali kot vabljeni natečaj. V 1. 
točki 25. člena (vabljeni natečaj) istega pravilnika je navedeno, da 
je vabljeni natečaj javni natečaj, pri katerem lahko natečajne 
elaborate predložijo le tiste pravne in fizične osebe, ki jih naročnik 
javnega natečaja povabi k oddaji natečajnih elaboratov po 
predhodno priznani sposobnosti. 

 

Vlagatelj pripombe Scapelab d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

440-001 

Povzetek pripombe Pripomba se na EUP MS-211. Vlagatelj predlaga, da se za 
nadzemni del objekta dopusti višina 8 m ter da se v njem dopustijo 
tudi storitvene in pisarniške dejavnosti. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Višina dopustnih objektov nad terenom in dopustne dejavnosti so 
usklajene s pristojnim nosilcem urejanja prostora, Ministrstvom za 
kulturo, zato jih ni mogoče spreminjati. 

 

Vlagatelj pripombe Scapelab d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

450-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na umestitev tehničnih prostorov, vetrolova 
in parkirišča za kolesa pod cestišče mostu v EUP PL-87 v sklopu 
rekonstrukcije Cukrarne. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Za območje Cukrarne in upravnega središča je bil izveden javni 
natečaj. Na podlagi natečaja je izdelana idejna zasnova za celotno 
območje, ki predvideva razdelitev območja na posamezne sklope, 
ki se lahko razvijajo po fazah. Za sklop palače Cukrarne je že 
pridobljeno gradbeno dovoljenje. Za večja odstopanja bi bilo treba 
podati novo pobudo za spremembo OPN MOL ID. V predlogu 
OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so skladne z 
okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi zahtevale 



ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in usklajevanje z 
nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID so se izvedli 
redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile tehnične napake 
v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe P. Sedej 

Zaporedna številka 
pripombe 

32-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo določil zemljišč s parc. št. 
443/2, 443/3 in 443/4, vse k. o. Stožice, tako, da se namenska 
raba spremeni iz površin za oddih, rekreacijo in šport v 
stanovanjske površine. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
 
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji (predlagani 
poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom). Območje je 
namenjeno centralnemu parku novega razvojnega območja Vrtno 
mesto Stožice. Urejanje z OPPN ostaja, ker gre za velik 
nepozidan kompleks, ki potrebuje celovito zasnovo. 

 

Vlagatelj pripombe B. Šesek 

Zaporedna številka 
pripombe 

1008-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na širitev naselja Ježa proti vzhodu, na 
spremembo namenske rabe iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljiva 
zemljišča za stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne 
pomeni zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja 
vrzeli.  
Predlagani poseg ni v skladu z ohranitvijo ključnih prezračevalnih 
koridorjev, pomembnih za klimo mesta Ljubljana (elaborat Analiza 
klime mesta Ljubljana, naročnik Mestna občina Ljubljana, 
november 2000), ki so jih kot pomembne prezračevalne koridorje 
opredelili tudi prebivalci in ČS Črnuče. 
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja 
na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Posegi v 
območje najboljših kmetijskih zemljišč na območju naselij 
Nadgorica in Ježa so bili v prvem mnenju Ministrstva za kmetijstvo 
in okolje (zdaj Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) 
nesprejemljivi, saj so predlogi v nasprotju s predpisi in 
usmeritvami za varstvo kmetijskih zemljišč, v naseljih pa so še 
razpoložljiva prosta stavbna zemljišča, oziroma obrazložitve 
občine ne utemeljujejo upravičenosti spremembe namenske rabe. 



 

Vlagatelj pripombe B. Šesek 

Zaporedna številka 
pripombe 

1123-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na širitev naselja Ježa proti vzhodu, na 
spremembo namenske rabe iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljiva 
zemljišča za stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne 
pomeni zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja 
vrzeli.  
Predlagani poseg ni v skladu z ohranitvijo ključnih prezračevalnih 
koridorjev, pomembnih za klimo mesta Ljubljana (elaborat Analiza 
klime mesta Ljubljana, naročnik Mestna občina Ljubljana, 
november 2000), ki so jih kot pomembne prezračevalne koridorje 
opredelili tudi prebivalci in ČS Črnuče. 
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja 
na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Posegi v 
območje najboljših kmetijskih zemljišč na območju naselij 
Nadgorica in Ježa so bili v prvem mnenju Ministrstva za kmetijstvo 
in okolje (zdaj Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) 
nesprejemljivi, saj so predlogi v nasprotju s predpisi in 
usmeritvami za varstvo kmetijskih zemljišč, v naseljih pa so še 
razpoložljiva prosta stavbna zemljišča, oziroma obrazložitve 
občine ne utemeljujejo upravičenosti spremembe namenske rabe. 

 

Vlagatelj pripombe F. Sevšek 

Zaporedna številka 
pripombe 

634-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 971/2, k. o. Grič, iz kmetijske v stanovanjsko rabo za 
namen stanovanjske gradnje. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 



so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe L. Sifrer 

Zaporedna številka 
pripombe 

35-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na preveritev možnosti dopolnitve OPN MOL 
ID za gradnjo enostanovanjskega objekta na zemljišču s parc. št. 
118/4, k. o. Gameljne, brez soglasja lastnikov sosednjih parcel kot 
nadomestno gradnjo. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva tako, da se za zemljišče s parc. št. 118/4, 
k. o. Gameljne, opredelijo podrobni prostorski izvedbeni pogoji 
glede odmikov in velikosti parcele, namenjene gradnji. 

 

Vlagatelj pripombe L. Sifrer 

Zaporedna številka 
pripombe 

36-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na preveritev možnosti dopolnitve OPN MOL 
ID za gradnjo enostanovanjskega objekta na zemljišču s parc. št. 
118/4, k. o. Gameljne, brez soglasja lastnikov sosednjih parcel kot 
nadomestno gradnjo. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva tako, da se za zemljišče s parc. št. 118/4, 
k. o. Gameljne, opredelijo podrobni prostorski izvedbeni pogoji 
glede odmikov in velikosti parcele, namenjene gradnji. 

 

Vlagatelj pripombe L. Sifrer 

Zaporedna številka 
pripombe 

37-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 14/1, 15/3, 18/3, 20/3, 20/5, 20/6, 20/7, 20/8, 20/9, 20/10, 
20/11, 21/4, 21/5, 21/6, 21/7, 21/8, 21(9, 21/10, 21/11, 21/12, 
21/13, 21/14, 21/15, 21/16, 21/17, 21/18, 21/19, 21/20, 22/1, 22/2, 
22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8, 23/1, 23/2, 23/4, 23/5, 23/6, 
23/7, 23/8 in 500/2, vse k. o. Šmartno pod Šmarno goro, iz 
najboljših kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za 
možnost gradnje stanovanjskih objektov. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 



dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe SIL MERKUR 

Zaporedna številka 
pripombe 

564-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo načina urejanja dela območja 
BE- 487 iz OPPN v OPN. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Gre za dopolnitev programa obstoječe dejavnosti in reurbanizacijo 
območja. Do izvedbe OPPN se dopusti gradnja dozidave na 
severni strani Neubergerjeve vile z etažnostjo P+4 pod pogoji 
službe za varstvo kulturne dediščine in splošnimi pogoji glede 
odmikov (manjši odmik s soglasjem lastnika sosednjega 
zemljišča). 

 

Vlagatelj pripombe A. Sitar 

Zaporedna številka 
pripombe 

983-001 

Povzetek pripombe Pripomba je nasprotovanje spremembi stopnje varstva pred 
hrupom na stanovanjskem območju Mesarska cesta iz II. v III. 
stopnjo varstva pred hrupom. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. Na podlagi 
ugotovitev okoljskega poročila se je v okviru predloga s. d. OPN 
MOL ID karta hrupa spremenila tako, da je odpravila 
pomanjkljivosti, ugotovljene v javno razgrnjenem okoljskem 
poročilu. Osnovo za pripravo karte hrupa so predstavljali zakonski 
okvir ter kriteriji, ki so bili postavljeni v okviru strokovne podlage 
Spremembe in dopolnitve področij varstva pred hrupom v OPN 
MOL ID (A-PROJEKT, 2015), ki so bili dopolnjeni na podlagi 



priporočil iz okoljskega poročila ter upoštevanja pripomb z javne 
razgrnitve dopolnjenega osnutka SD OPN MOL ID.  
Za območje stanovanjskega naselja ob Mesarski cesti se določi II. 
SVPH, razen v pasu ob Poljanski cesti, kjer se določi III. SVPH. 

 

Vlagatelj pripombe J. Sketelj 

Zaporedna številka 
pripombe 

310-001 

Povzetek pripombe Pripomba nasprotuje predlagani spremembi namenske rabe dela 
EUP RN-133 iz parkovnih površin (ZPp) v stanovanjske površine 
ter priključitvi k EUP RN-404. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne upošteva. Ohrani se sprememba namenske rabe 
iz dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, 
hkrati se ohranja polovica zelenih površin, namenjenih ureditvi 
parka. 
Glede na to, da predvidena parkovna površina v času od izgradnje 
objektov v soseščini še ni izvedena, ne moremo govoriti o ukinitvi 
obstoječega parka. Javni interes je v zadostni meri zagotovljen 
tudi z opredelitvijo ZPp – parki na južnem delu območja. 

 

Vlagatelj pripombe S. Sklepić 

Zaporedna številka 
pripombe 

398-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na umik regulacijske linije za določitev javne 
ceste preko zemljišč s parc. št. 314/9 in 314/13, obe k. o. Kašelj. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V grafičnem delu OPN MOL ID je določen nov prometno 
ustreznejši odsek priključevanja Poti v Zeleni gaj in Poti v mejah 
na Agrokombinatsko cesto. Na podlagi pripombe se odsek 
združitve Poti v Zeleni gaj in Poti v mejah korigira. Meja 
regulacijske linije se na vzhodni strani določi po meji zemljišč s 
parc. št. 314/14, 314/13 in 314/9, vsa k. o. Kašelj. 

 

Vlagatelj pripombe S. Sklepić 

Zaporedna številka 
pripombe 

399-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na legalizacijo večstanovanjskega objekta 
oziroma določitev takih prostorskih izvedbenih pogojev, da bo na 
zemljiščih s parc. št. 314/11 in 314/13, obe k. o. Kašelj, mogoča 
sprememba namenske rabe poslovno-stanovanjskega objekta v 
večstanovanjski objekt. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V skladu s presojo sprejemljivosti pobud za legalizacijo 
nedovoljenih gradenj v okviru postopka sprememb in dopolnitev 
OPN MOL ID se podana pobuda na podlagi meril za presojo 
sprejemljivosti nedovoljenih gradenj z več stanovanji v območjih 
eno- do dvostanovanjske gradnje opredeli kot nesprejemljiva. 
Pobuda ni skladna s kriterijem, ki dopušča legalizacijo, če so 
zagotovljene zelene površine kot za stavbni tip NA, je 
zagotovljeno parkiranje (2 PM na stanovanje) ter je bila taka 



gradnja dopustna v obdobju veljavnosti prejšnjih prostorskih 
predpisov. 
Glede na Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območji 
urejanja MS 7/6 Zalog in MS 7/7 Stari Zalog je predmetno 
zemljišče spadalo v območje urejanja MS 7/6 Zalog ter v 
morfološko enoto 2A/2, območje za individualno prostostoječo 
stanovanjsko gradnjo. V navedeni morfološki enoti gradnja 
večstanovanjskih objektov ni bila dopustna. Tudi iz priloženih 
veljavnih upravnih dovoljenj izhaja, da je bilo v enem objektu 
dopustno eno stanovanje ter v enem objektu dve stanovanjski 
enoti, nikakor pa ne več stanovanjskih enot. 

 

Vlagatelj pripombe I. Škof 

Zaporedna številka 
pripombe 

419-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na legalizacijo stanovanjskega objekta na 
zemljišču s parc. št. 312/6, k. o. Štepanja vas. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V skladu s presojo sprejemljivosti pripombe za legalizacijo 
nedovoljene gradnje v okviru postopka sprememb in dopolnitev 
OPN MOL ID se podana pripomba na podlagi meril za presojo 
sprejemljivosti nedovoljenih gradenj opredeli kot sprejemljiva. Iz 
pridobljenih gradiv pripombodajalca in opravljenih strokovnih 
podlag (Strokovne podlage za presojo sprejemljivosti pobud za 
legalizacijo nedovoljenih gradenj, 2014) je razvidno, da gre v 
konkretnem primeru za zatečeno stanje, in predvsem ugotovljeno, 
da legalizacija objekta ne bi pomenila zmanjšanja bivalnih in 
okoljski razmer tako obravnavanega kot tudi sosednjih območij. 

 

Vlagatelj pripombe I. Škof 

Zaporedna številka 
pripombe 

47-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na legalizacijo stanovanjskega objekta na 
zemljišču s parc. št. 312/6, k. o. Štepanja vas. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V skladu s presojo sprejemljivosti pripombe za legalizacijo 
nedovoljene gradnje v okviru postopka sprememb in dopolnitev 
OPN MOL ID se podana pripomba na podlagi meril za presojo 
sprejemljivosti nedovoljenih gradenj opredeli kot sprejemljiva. Iz 
pridobljenih gradiv pripombodajalca in opravljenih strokovnih 
podlag (Strokovne podlage za presojo sprejemljivosti pobud za 
legalizacijo nedovoljenih gradenj, 2014) je razvidno, da gre v 
konkretnem primeru za zatečeno stanje, in predvsem ugotovljeno, 
da legalizacija objekta ne bi pomenila zmanjšanja bivalnih in 
okoljski razmer tako obravnavanega kot tudi sosednjih območij. 

 

Vlagatelj pripombe I. Škof 

Zaporedna številka 
pripombe 

605-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na legalizacijo stanovanjskega objekta na 
zemljišču s parc. št. 312/6, k. o. Štepanja vas. 



Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V skladu s presojo sprejemljivosti pripombe za legalizacijo 
nedovoljene gradnje v okviru postopka sprememb in dopolnitev 
OPN MOL ID se podana pripomba na podlagi meril za presojo 
sprejemljivosti nedovoljenih gradenj opredeli kot sprejemljiva. Iz 
pridobljenih gradiv pripombodajalca in opravljenih strokovnih 
podlag (Strokovne podlage za presojo sprejemljivosti pobud za 
legalizacijo nedovoljenih gradenj, 2014) je razvidno, da gre v 
konkretnem primeru za zatečeno stanje, in predvsem ugotovljeno, 
da legalizacija objekta ne bi pomenila zmanjšanja bivalnih in 
okoljski razmer tako obravnavanega kot tudi sosednjih območij. 

 

Vlagatelj pripombe M. Škraba 

Zaporedna številka 
pripombe 

668-001 

Povzetek pripombe Nestrinjanje z lokacijo črpališča za komunalno odpadno vodo v 
Črni vasi. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Na predmetni lokaciji je načrtovano črpališče za komunalno 
odpadno vodo iz Črne vasi (v pripombi je napačno navedeno, da 
gre za čistilno napravo, kar je popolnoma drugovrsten objekt). Ta 
objekt je že načrtovan v veljavnem OPN MOL ID od leta 2010 
naprej. Objekt je dimenzijsko pritličen objekt s tlorisnimi 
dimenzijami do 10 x 10 m, višina pa ne presega 4 m. Prav s tem 
objektom se bo bistveno izboljšalo ekološko stanje celotnega 
območja Črne vasi in Ljubljanice, s tem pa bo bistveno izboljšano 
stanje v Krajinskem parku Ljubljansko barje in posledično v 
varstvenem območju Natura 2000. Črpališče s primerno 
zasaditvijo (ohranitev obstoječe vegetacije na parceli in dodatna 
zazelenitev) ne bo vplivalo na poglede oziroma vplivno območje 
Plečnikove cerkve sv. Mihaela. Objekt bo zaprt, zvočno izoliran ter 
zrako- in vodotesen, tako da ne bo okoljskih vplivov na sosednja 
zemljišča. V PPIP za predmetno območje se dodajo določila v 
zvezi z lociranjem objekta črpališča na največjo možno 
oddaljenost od obstoječih zazidljiv zemljišč ter zahtevo po aktivni 
zasaditvi objekta tako, da bo objekt v celoti zakrit pred pogledi s 
ceste in sosednjih zemljišč. 

 

Vlagatelj pripombe Š. Škraba 

Zaporedna številka 
pripombe 

563-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 1689/692, k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskega 
zemljišča v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Kot je bilo obrazloženo v stališču do pobud, se predlog za širitev 
stanovanjskih površin (na zemljišču s parc. št. 1689/692, k. o. 
Trnovsko predmestje) ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in 
urbanističnim kriterijem. Predlagani poseg ni v skladu z 
urbanističnim konceptom, saj poseg ustvarja širitev poselitve na 
zavarovanem območju Barja, zato širitev ni opravičljiva. Poleg 
tega poseg predstavlja širitev na območju Krajinskega parka 



Ljubljansko barje, območju Nature 2000, ekološko pomembnem 
območju, na območju varstva kulturne dediščine in na poplavno 
ogroženem območju (območje majhne in srednje nevarnosti). 
 
Na predmetnih zemljiščih se je v fazi priprave predloga OPN MOL 
ID spremenila namenska raba iz stavbnih zemljišč nazaj v 
primarno rabo zaradi zahtev nosilcev urejanja prostora, ki dajejo 
mnenja o ustreznosti OPN MOL ID (Ministrstvo za kulturo, 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za 
okolje in prostor). 
Pravica do gradnje določenega objekta se pridobi šele z izdanim 
pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, nikakor pa ne s samo 
dopustnostjo gradnje, ki bi jo omogočal prostorski akt. 

 

Vlagatelj pripombe M. Škrjanc 

Zaporedna številka 
pripombe 

1010-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na prometno problematiko v ČS Sostro in je 
predlog o upoštevanju delne obvozne ceste v Sostrem, predlog o 
rekonstrukciji obstoječih cest ter ureditev pretočnosti mostov. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na cesto do 
kamnoloma v Sadinji vasi in je predlog o upoštevanju projekta 
delne obvozne ceste od OŠ do Ceste v Češnjico: Predhodno 
izdelane strokovne podlage so preverile več potekov trase ceste 
do kamnoloma v Sadinji vasi (City Studio, 2009; PNG, 2014; LUZ, 
d.d., 2015). V fazi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev 
OPN MOL ID so bile prikazane štiri variante poteka ceste do 
kamnoloma, ki so bile tudi javno razgrnjene. Okoljsko poročilo je 
kot edino sprejemljivo varianto z okoljskega vidika ocenilo varianto 
4/a, pri čemer je predlagalo dodatne optimizacije poteka ceste. 
Predlog ceste iz pripombe, ki načrtuje delno obvozno cesto 
(projekt g. Gardnerja), v delu od Zadružnega doma do Ceste v 
Češnjico poteka po koridorju variante ceste kamnoloma v Sadinjo 
vas, ki je bil v dopolnjenem osnutku OPN MOL ID označen kot 
varianta 3. Varianta 3 je bila z okoljskega vidika zaradi bistvenega 
vpliva na rabo naravnih virov ter zaradi posega na območje Nature 
2000 in poplavno območje ocenjena z oceno D (bistven vpliv). V 
predlog OPN MOL ID je tako vključena varianta 4/c (optimizacija 
variante 4/a), ki v severnem delu načrtuje rekonstrukcije obstoječe 
Ceste II. grupe odredov, v južnem pa novo cesto po zahodnem 
robu doline do kamnoloma v Sadinji vasi.  
Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na rekonstrukcijo 
obstoječih cest ter ureditev pretočnosti mostov: Za Litijsko cesto, 
Cesto II. grupe odredov in cesto Sadinja vas je že v veljavnem 
OPN MOL ID predvidena rekonstrukcija oziroma obnova. 
Natančne tehnične rešitve za zagotavljanje pretočnosti mostov, 
obratovanje kanalizacijskega omrežja ter vseh drugih komunalnih 
in energetskih vodov ter ureditve za vodenje pešcev in kolesarjev 
se določijo v fazi izdelave dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja PGD) za rekonstrukcijo cest in 
dokumentacije za izvedbo (PZI) rekonstrukcije cest. 

 



Vlagatelj pripombe M. Škrjanc 

Zaporedna številka 
pripombe 

1012-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na prometno problematiko v ČS Sostro, in 
sicer na rekonstrukcijo in kanalizacijo na Litijski cesti (EUP SO-
1264). 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Za območje Litijske ceste od Ceste II. grupe odredov do Sostrske 
ceste (EUP SO-1264) velja lokacijski načrt (Uradni list RS, št. 
33/2000), v katerem so navedeni pogoji za rekonstrukcijo 
obstoječe ceste. Določitev začetka in izvedba gradnje 
rekonstrukcije ceste nista predmet prostorskega akta. 

 

Vlagatelj pripombe M. Škrjanc 

Zaporedna številka 
pripombe 

1013-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na ureditev obstoječe Ceste II. grupe 
odredov in odkup zemljišča s parc. št. 1273/3, k. o. Dobrunje. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

OPN MOL ID določa potek ceste, ki na tem delu načrtuje 
rekonstrukcijo obstoječe Ceste II. grupe odredov tudi preko 
zemljišča s parc. št. 1273/3, k. o. Dobrunje. Odkup zemljišč ni 
predmet OPN MOL ID. OPN MOL ID predstavlja eno od podlag za 
zagon postopkov za urejanje zemljiškoknjižnega stanja oziroma 
pridobivanje zemljišč, potrebnih za izgradnjo novih ureditev. V fazi 
izdelave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se 
izvedejo postopki odkupov, rušitev, zamenjav, nadomeščanj ipd. 
za izkazovanje in pridobivanje pravice graditi. 

 

Vlagatelj pripombe M. Škrjanc 

Zaporedna številka 
pripombe 

1014-001 

Povzetek pripombe Pripomba je predlog za umestitev zaporov (CDj) v kamnolom v 
Sadinji vasi. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Kamnolom je pomembno območje pridobivanja mineralnih snovi v 
ljubljanski regiji, za MOL pa je pomemben tudi kot območje 
predelave in potencialne deponije nenevarnih gradbenih 
odpadkov. Kamnolom Sostro – Sadinja vas je edini kamnolom z 
ustreznimi zmogljivostmi na območju MOL ter ima potencial 
izkoriščanja kamnoloma v obsegu pribl. 7 mio m3 in v obsegu 
pribl. 4 mio m3 deponije. Kamnolom obratuje na podlagi 
pridobljene rudarske pravice za raziskovanje oziroma izkoriščanje 
mineralnih surovin, ki je bila dana z vladno Uredbo (Uradni list RS 
št. 103/2000 in 81/2002). Koncesija oziroma dovoljenje za 
izkoriščanje kamnoloma Sostro – Sadinja vas sta podeljena do 
leta 2021. Za kamnolom je pridobljeno tudi okoljevarstveno 
soglasje za predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov. 
Kamnolom je edini primeren vir posipnega materiala na območju 
MOL. 

 



Vlagatelj pripombe M. Škrjanc 

Zaporedna številka 
pripombe 

187-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na potek ceste do kamnoloma v Sadinji vasi. 
Pripomba nasprotuje variantam 3, 4a in 4b ter zagovarja 
rekonstrukcijo obstoječih cest (Ceste II. grupe odredov, Sostrska 
cesta, Litijska cesta). Pripomba podaja predlog dodatne izvedbe 
obvozov izključno tam, kjer je to nujno potrebno in za krajane 
sprejemljivo. Predlaga tudi enosmerni krožni promet za tovorna 
vozila (nazaj po Sostrski in Litijski cesti). Pripomba podaja predlog 
»menjave parcel« za potrebe predelave gradbenih odpadkov iz 
kamnoloma na območje načrtovanega zapora, kot je bilo pod 
mentorstvom prof. Koželja predlagano na delavnici študentov 
arhitekture »Urbanistična delavnica Sostro«. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na nasprotovanje 
gradnji nove ceste do kamnoloma v Sadinji vasi: Predhodno 
izdelane strokovne podlage so preverile več potekov trase ceste 
do kamnoloma v Sadinji vasi (City Studio, 2009; PNG, 2014; LUZ, 
d.d., 2015). V fazi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev 
OPN MOL ID so bile prikazane štiri variante poteka ceste do 
kamnoloma, ki so bile tudi javno razgrnjene. Okoljsko poročilo je 
kot edino sprejemljivo varianto z okoljskega vidika ocenilo varianto 
4/a, pri čemer je predlagalo dodatne optimizacije poteka ceste. V 
predlog OPN MOL ID je tako vključena varianta 4/c (optimizacija 
variante 4/a), ki v severnem delu načrtuje rekonstrukcije obstoječe 
Ceste II. grupe odredov, v južnem pa novo cesto po zahodnem 
robu doline do kamnoloma v Sadinji vasi.  
Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na predlog delavnice 
študentov arhitekture (t. i. »menjava parcel«): Kamnolom je 
pomembno območje pridobivanja mineralnih snovi v ljubljanski 
regiji, za MOL pa je pomemben tudi kot območje predelave in 
potencialne deponije nenevarnih gradbenih odpadkov. Kamnolom 
Sostro – Sadinja vas je edini kamnolom z ustreznimi zmogljivostmi 
na območju MOL ter ima potencial izkoriščanja kamnoloma v 
obsegu pribl. 7 mio m3 in v obsegu pribl. 4 mio m3 deponije. 
Kamnolom obratuje na podlagi pridobljene rudarske pravice za 
raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralnih surovin, ki je bila 
dana z vladno Uredbo (Uradni list RS št. 103/2000 in 81/2002). 
Koncesija oziroma dovoljenje za izkoriščanje kamnoloma Sostro – 
Sadinja vas sta podeljena do leta 2021. Za kamnolom je 
pridobljeno tudi okoljevarstveno soglasje za predelavo nenevarnih 
gradbenih odpadkov. Kamnolom je edini primeren vir posipnega 
materiala na območju MOL. 

 

Vlagatelj pripombe M. Škrjanc 

Zaporedna številka 
pripombe 

198-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na ureditev pretočne sposobnosti mostov na 
območju prečkanj potoka Rastučnik (Cesta II. grupe odredov, 
Litijska cesta). 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

OPN MOL ID omogoča izvedbo protipoplavnih ukrepov, na 
projektni ravni pa jih ne rešuje. Premostitev Ceste II. grupe 
odredov preko potoka Rastučnik je, kot ugotavljate, 
poddimenzionirana, prav tako premostitev Litijske ceste. Poplavna 
varnost se z rekonstrukcijo cest ne sme poslabšati, zato se 
prepust pod Cesto II. grupe odredov ne sme enostavno povečati, 
saj se s tem poveča poplavna ogroženost objektov nad Litijsko 
cesto. Konkretni ukrepi bodo določeni v fazi rekonstrukcije Ceste 
II. grupe odredov, pri Agenciji RS za okolje bodo pridobljeni 
projektni pogoji, pogoji za izdelavo morebitnih dodatnih strokovnih 
podlag ter vodno soglasje. 

 

Vlagatelj pripombe M. Škrjanc 

Zaporedna številka 
pripombe 

561-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na nasprotovanje oceni iz okoljskega 
poročila, vezanega na variante 3, 4a in 4b poteka ceste do 
kamnoloma v Sadinji vasi. Pripomba nasprotuje variantam 3, 4a in 
4b zaradi ohranjanja kmetijskih zemljišč, narave (rastlinstva in 
živalstva), ohranjanja vodovarstvenih območij, zaradi povečanja 
hrupa ob novih cestah. Pripomba predlaga rekonstrukcijo 
obstoječih cest. Pripomba podpira idejo t. i. »menjave parcel« 
kamnoloma in predvidenega območja zaporov ob obvoznici, ki je 
nastala na »Urbanistični delavnici Sostro« študentov arhitekture 
pod mentorstvom prof. Koželja, oziroma predlaga selitev 
dejavnosti predelave gradbenih odpadkov v bližino podjetja Snaga 
na Barje. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na nasprotovanje 
gradnji nove ceste do kamnoloma v Sadinji vasi in oceni iz 
okoljskega poročila: Predhodno izdelane strokovne podlage so 
preverile več potekov trase ceste do kamnoloma v Sadinji vasi 
(City Studio, 2009; PNG, 2014; LUZ, d.d., 2015). V fazi 
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN MOL ID so 
bile prikazane štiri variante poteka ceste do kamnoloma, ki so bile 
tudi javno razgrnjene. Okoljsko poročilo je kot edino sprejemljivo 
varianto z okoljskega vidika ocenilo varianto 4/a, pri čemer je 
predlagalo dodatne optimizacije poteka ceste. V predlog OPN 
MOL ID je tako vključena varianta 4/c (optimizacija variante 4/a), 
ki v severnem delu načrtuje rekonstrukcije obstoječe Ceste II. 
grupe odredov, v južnem pa novo cesto po zahodnem robu doline 
do kamnoloma v Sadinji vasi.  
Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na rekonstrukcijo 
obstoječih cest: Obstoječi Litijska cesta in Cesta II. grupe odredov 
sta že v veljavnem OPN MOL ID določeni kot cesti, za kateri je 
predvidena rekonstrukcija oziroma obnova.  
Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na delovanje 
kamnoloma: Kamnolom je pomembno območje pridobivanja 
mineralnih snovi v ljubljanski regiji, za MOL pa je pomemben tudi 
kot območje predelave in potencialne deponije nenevarnih 
gradbenih odpadkov. Kamnolom Sostro – Sadinja vas je edini 
kamnolom z ustreznimi zmogljivostmi na območju MOL ter ima 
potencial izkoriščanja kamnoloma v obsegu pribl. 7 mio m3 in v 
obsegu pribl. 4 mio m3 deponije. Kamnolom obratuje na podlagi 



pridobljene rudarske pravice za raziskovanje oziroma izkoriščanje 
mineralnih surovin, ki je bila dana z vladno Uredbo (Uradni list RS 
št. 103/2000 in 81/2002). Koncesija oziroma dovoljenje za 
izkoriščanje kamnoloma Sostro – Sadinja vas sta podeljena do 
leta 2021. Za kamnolom je pridobljeno tudi okoljevarstveno 
soglasje za predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov. 
Kamnolom je edini primeren vir posipnega materiala na območju 
MOL. 

 

Vlagatelj pripombe M. Škrjanc 

Zaporedna številka 
pripombe 

561-002 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na nasprotovanje oceni iz okoljskega 
poročila, vezanega na variante 3, 4a in 4b poteka ceste do 
kamnoloma v Sadinji vasi. Pripomba nasprotuje variantam 3, 4a in 
4b zaradi ohranjanja kmetijskih zemljišč, narave (rastlinstva in 
živalstva), ohranjanja vodovarstvenih območij, zaradi povečanja 
hrupa ob novih cestah. Pripomba predlaga rekonstrukcijo 
obstoječih cest. Pripomba podpira idejo t. i. »menjave parcel« 
kamnoloma in predvidenega območja zaporov ob obvoznici, ki je 
nastala na »Urbanistični delavnici Sostro« študentov arhitekture 
pod mentorstvom prof. Koželja, oziroma predlaga selitev 
dejavnosti predelave gradbenih odpadkov v bližino podjetja Snaga 
na Barje. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na nasprotovanje 
gradnji nove ceste do kamnoloma v Sadinji vasi in oceni iz 
okoljskega poročila: Predhodno izdelane strokovne podlage so 
preverile več potekov trase ceste do kamnoloma v Sadinji vasi 
(City Studio, 2009; PNG, 2014; LUZ, d.d., 2015). V fazi 
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN MOL ID so 
bile prikazane štiri variante poteka ceste do kamnoloma, ki so bile 
tudi javno razgrnjene. Okoljsko poročilo je kot edino sprejemljivo 
varianto z okoljskega vidika ocenilo varianto 4/a, pri čemer je 
predlagalo dodatne optimizacije poteka ceste. V predlog OPN 
MOL ID je tako vključena varianta 4/c (optimizacija variante 4/a), 
ki v severnem delu načrtuje rekonstrukcije obstoječe Ceste II. 
grupe odredov, v južnem pa novo cesto po zahodnem robu doline 
do kamnoloma v Sadinji vasi. Načrtovana cesta ne posega v 
dolino Konjščice. 
Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na rekonstrukcijo 
obstoječih cest: Obstoječi Litijska cesta in Cesta II. grupe odredov 
sta že v veljavnem OPN MOL ID določeni kot cesti, za kateri je 
predvidena rekonstrukcija oziroma obnova.  
Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na delovanje 
kamnoloma: Kamnolom je pomembno območje pridobivanja 
mineralnih snovi v ljubljanski regiji, za MOL pa je pomemben tudi 
kot območje predelave in potencialne deponije nenevarnih 
gradbenih odpadkov. Kamnolom Sostro – Sadinja vas je edini 
kamnolom z ustreznimi zmogljivostmi na območju MOL ter ima 
potencial izkoriščanja kamnoloma v obsegu pribl. 7 mio m3 in v 
obsegu pribl. 4 mio m3 deponije. Kamnolom obratuje na podlagi 
pridobljene rudarske pravice za raziskovanje oziroma izkoriščanje 
mineralnih surovin, ki je bila dana z vladno Uredbo (Uradni list RS 



št. 103/2000 in 81/2002). Koncesija oziroma dovoljenje za 
izkoriščanje kamnoloma Sostro – Sadinja vas sta podeljena do 
leta 2021. Za kamnolom je pridobljeno tudi okoljevarstveno 
soglasje za predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov. 
Kamnolom je edini primeren vir posipnega materiala na območju 
MOL. 

 

Vlagatelj pripombe M. Škrjanc starejši 

Zaporedna številka 
pripombe 

282-001 

Povzetek pripombe Pripomba opozarja na potrebo po povečanju pretočne sposobnosti 
mostov ob rekonstrukciji cest (Litijska cesta in Cesta II. grupe 
odredov) na območju prečkanj potoka Rastučnik (predlaga 
znižanje Ceste II. grupe odredov tako, da bo omogočeno 
prelivanje vode preko ceste). 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

OPN MOL ID omogoča izvedbo protipoplavnih ukrepov, na 
projektni ravni pa jih ne rešuje. Premostitev Ceste II. grupe 
odredov preko potoka Rastučnik je, kot ugotavljate, 
poddimenzionirana, prav tako premostitev Litijske ceste. Poplavna 
varnost se z rekonstrukcijo cest ne sme poslabšati, zato se 
prepust pod Cesto II. grupe odredov ne sme enostavno povečati, 
saj se s tem poveča poplavna ogroženost objektov nad Litijsko 
cesto. Konkretni ukrepi bodo določeni v fazi rekonstrukcije Ceste 
II. grupe odredov, pri Agenciji RS za okolje bodo pridobljeni 
projektni pogoji, pogoji za izdelavo morebitnih dodatnih strokovnih 
podlag ter vodno soglasje. 

 

Vlagatelj pripombe M. Škrjanc starejši 

Zaporedna številka 
pripombe 

283-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na potek ceste do kamnoloma v Sadinji vasi 
in podpira samo rekonstrukcijo, ne pa tudi novogradnje. V 
pripombi sta podana tudi vprašanje o smiselnosti delovanja 
kamnoloma in predlog o preselitvi dejavnosti na drugo lokacijo. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na nasprotovanje 
gradnji nove ceste do kamnoloma v Sadinji vasi: Predhodno 
izdelane strokovne podlage so preverile več potekov trase ceste 
do kamnoloma v Sadinji vasi (City Studio, 2009; PNG, 2014; LUZ, 
d.d., 2015). V fazi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev 
OPN MOL ID so bile prikazane štiri variante poteka ceste do 
kamnoloma, ki so bile tudi javno razgrnjene. Okoljsko poročilo je 
kot edino sprejemljivo varianto z okoljskega vidika ocenilo varianto 
4/a, pri čemer je predlagalo dodatne optimizacije poteka ceste. V 
predlog OPN MOL ID je tako vključena varianta 4/c (optimizacija 
variante 4/a), ki v severnem delu načrtuje rekonstrukcije obstoječe 
Ceste II. grupe odredov, v južnem pa novo cesto po zahodnem 
robu doline do kamnoloma v Sadinji vasi.  
Obrazložitev za del pripombe, ki se nanaša na delovanje 
kamnoloma: Kamnolom je pomembno območje pridobivanja 
mineralnih snovi v ljubljanski regiji, za MOL pa je pomemben tudi 



kot območje predelave in potencialne deponije nenevarnih 
gradbenih odpadkov. Kamnolom Sostro – Sadinja vas je edini 
kamnolom z ustreznimi zmogljivostmi na območju MOL, ter ima 
potencial izkoriščanja kamnoloma v obsegu pribl. 7 mio m3 in v 
obsegu pribl. 4 mio m3 deponije. Kamnolom obratuje na podlagi 
pridobljene rudarske pravice za raziskovanje oziroma izkoriščanje 
mineralnih surovin, ki je bila dana z vladno Uredbo (Uradni list RS 
št. 103/2000 in 81/2002). Koncesija oziroma dovoljenje za 
izkoriščanje kamnoloma Sostro – Sadinja vas sta podeljena do 
leta 2021. Za kamnolom je pridobljeno tudi okoljevarstveno 
soglasje za predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov. 
Kamnolom je edini primeren vir posipnega materiala na območju 
MOL. 

 

Vlagatelj pripombe A. Škrjanec 

Zaporedna številka 
pripombe 

270-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izvzem zemljišč, ki na severu mejijo na 
EUP GO-218 ZV in GO-217 SSse, na jugu na Litijsko cesto, na 
vzhodu na Gramozno pot in na zahodu na EUP GO-311 ZPps, iz 
območja EUP GO-263 SSsv in opredelitev kot samostojna enota 
urejanja EUP. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 

 

Vlagatelj pripombe A. Skubic 

Zaporedna številka 
pripombe 

146-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 1397/2, k. o. Lipoglav, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane.  
Poseg je v neskladju s strateškimi izhodišči in z urbanističnimi 
kriteriji. Poselitev se v skladu s trajnostno in racionalno rabo 
prostora usmerja v nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih 
naseljih oziroma so širitve naselij le posledica zgoščanja, 
zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter organizirane gradnje, kar 
pa v tem premeru ne zdrži. Predlagani poseg je tudi v neskladju z 
varstvenimi režimi (VVO II, ožje vodovarstveno območje). 

 

Vlagatelj pripombe A. Skubic 

Zaporedna številka 
pripombe 

626-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na zemljišče s parc. št. 500/3, k. o. Glince. 
Vlagatelj pripombe želi, da se plansko stanje uskladi s stanjem v 
naravi in da se zemljišče vključi v območje stavbnih zemljišč. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Sprememba namenske rabe zemljišča s parc. št. 500/3, k. o. 
Glince, na podlagi prvega mnenja pristojnega nosilca urejanja 
prostora Zavoda za gozdove RS, ni mogoča, saj gre za gozd, ki 
ima močno poudarjeno estetsko funkcijo in se mu ohranja vrstno 
pester in stabilen gozdni rob. Stavbno zemljišče na zahodni strani 
obravnavanega območja se je določilo le za dostopno cesto do 
gozda, ki je v veljavnem aktu že določena z osjo JP (javna pot za 
vsa vozila), ki poteka od Ceste Nade Čamernikove do gozda. 

 

Vlagatelj pripombe A. Skubic 

Zaporedna številka 
pripombe 

629-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na povezovalno pot med Ulico Nade 
Čamernikove in Jarčevo ulico. Vlagatelj pripombe navaja, da je 
Jarčeva ulica dostopna z vsemi intervencijskimi vozili in da celotno 
naselje naroča mala vozila za dovoz plina, nafte in odvoz fekalij, 
zato meni, da povezovalna pot ni potrebna in posega v območje 
zelenega pasu. Poleg tega je območje povezovalne poti že 
urejeno s strani trenutnih lastnikov. Opozarja, da se bodo s 
povezovalno potjo bistveno poslabšali bivalni pogoji trenutnih 
lastnikov, vezanih na območje predvidene povezovalne poti, ter 
dostop do drugih zemljišč. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Z vidika zagotavljanja dostopnosti do obstoječih ureditev v 
prostoru in funkcioniranja prostora je ureditev povezovalnega 
odseka med Ulico Nade Čemernikove in Jarčevo ulico potrebna, 
saj le-ta zagotavlja prevoznost tudi komunalnim, intervencijskim in 
reševalnim vozilom ter omogoča krožno vožnjo na Cesto Andreja 
Bitenca. Trenutno stanje, ki omogoča dostop do obstoječih 
objektov le z majhnimi servisnimi vozili, ne ustreza standardom za 
komunalno servisiranje prostora (npr. odvoz odpadkov) ter dostop 
intervencijskim in reševalnim vozilom. Določila v grafičnem delu 
OPN MOL ID za opredelitev prometnega koridorja so ustrezna. 

 



Vlagatelj pripombe M. Skubic 

Zaporedna številka 
pripombe 

223-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe dela 
zemljišča s parc. št. 66/6, k. o. Golovec, ob Hradeckega cesti v 
širini 12 m iz ZPp – parki v PC – površine cest. Vlagateljica 
pripombe predlaga, da se v tem pasu dopusti ureditev parkirišča, 
pri čemer se lahko parkirišče zaradi višinske razlike izvede kot 
streha gostinskega objekta. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba za spremembo namenske rabe ni sprejemljiva. 
Hradeckega cesta ni opredeljena kot PC – površine cest, temveč 
je omejena z regulacijsko linijo. Sprememba namenske rabe ni 
potrebna, saj je že po splošnih določilih odloka OPN MOL ID za 
območja z namensko rabo ZPp – parki dopustno urejati javna 
parkirna mesta za obiskovalce na obrobju EUP. Za dopustitev 
ureditve dela parka z lokalom pod parkirnimi mesti se dopolnijo 
podrobni prostorski izvedbeni pogoji. 

 

Vlagatelj pripombe K. Škufca 

Zaporedna številka 
pripombe 

409-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na zemljišča s parc. št. 441/8, 441/10 in 
441/13, vse k. o. Karlovško predmestje. Vlagateljica pripombe 
predlaga: 
1. spremembo namembnosti preostalega dela zemljišč iz zelenih 
površin v stanovanjske oziroma prilagoditev FZ/etažnosti, ki je 
potrebna zaradi višinske uskladitve ceste in robnih parcel ter 
krčenja zemljišč zaradi širitve Jurčkove ceste;  
2. ohranitev cevnega sistema ob Hladnikovi cesti vsaj od zemljišča 
s parc. št. 441/8, k. o. Karlovško predmestje, do Ljubljanice. Ne 
soglaša s ponovnim odprtjem kanala ob cesti. Prečni prerez ceste, 
ki je bil javno razgrnjen, v tem delu ceste ni izvedljiv in ni usklajen 
niti s podlagami niti z nivojem vodotokov; 
3. podaljšanje območja zazidave ob Hladnikovi cesti do osi 
Kobetove ulice, da se omogočita urbano in arhitekturno saniranje 
obstoječega stanja na vzhodno stran od predvidenega uvoza v 
skladu s preureditvijo ceste v moderno zeleno ulico in javnimi 
programi ob njej; 
4. premik kolesarske in pešpoti bližje k cesti in prestavitev 
drevoreda na njeno južno stran, da se ohrani dvorišče na severni 
strani hiše; 
5. načrtovanje primernih dostopov do parcel na južno stran 
Hladnikove ulice. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

1. Pripomba za spremembo namenske rabe preostalega dela 
zemljišč s parc. št. 441/10 in 441/13, obe k. o. Karlovško 
predmestje, se upošteva zaradi širitve Hladnikove ceste proti jugu 
na omenjena zemljišča. V razgrnjenem dopolnjenem osnutku 
sprememb in dopolnitev OPN MOL ID je bilo na tem odseku 
območje stanovanjske namenske rabe na južni strani objektov že 
povečano, vendar površina ni zadostna zaradi zahtevnosti terena 
– višinske kote ceste se dvigujejo proti Ljubljanici, zato bo za 



izvedbo predlaganega profila po oceni potrebnega več prostora, 
kar bo preverjeno v projektni dokumentaciji za cesto. Z dodatno 
spremembo namembnosti je omogočena nadomestna gradnja 
objektov ali ureditev funkcionalnih površin k obstoječim objektom, 
na zemljiščih s parc. št. 441/10 in 441/13, obe k. o. Karlovško 
predmestje, pa tudi novogradnja. Prilagoditev določil glede 
etažnosti in FZ ni potrebna. Gradnja objektov je dopustna le v 
skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in 
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja. 
2. Zgornji Galjevec je uvrščen med vodotoke, le-ti se praviloma 
urejajo v odprtem poteku, zato pripomba ni sprejemljiva. Ureditev 
vodotoka bo podrobneje preverjena in določena v okviru izdelave 
projektne dokumentacije za ureditev Hladnikove in Jurčkove 
ceste. 
3. Podaljšanje stanovanjskega območja do osi Kobetove ni 
sprejemljivo. Ureditev ali pozidavo ob predvideni cesti, ki bo vodila 
v območje EUP RN-472, bo določil OPPN Livada – šport, s 
katerim je med drugim dopustna tudi gradnja servisnega objekta 
za rekreacijsko območje. S tem, ko se dopusti stanovanjska 
pozidava na zemljiščih s parc. št. 441/10 in 441/13, obe k. o. 
Karlovško predmestje, se sanira tudi obstoječe degradirano 
stanje. Nadaljevanje pozidave proti Ljubljanici tudi ni v skladu s 
strateškimi izhodišči in urbanističnim konceptom, ki tu predvideva 
zeleno parkovno obvodno potezo, namenjeno športu in rekreaciji. 
Gre za večje razvojno območje, mestni park in del južnega 
zelenega klina. Zeleni klini prodirajo v središče mesta in se 
navezujejo na krajinsko zaledje mesta. Za mesto imajo poseben 
pomen, tako iz funkcionalno-členitvenih kot tudi ekoloških vidikov. 
Ustvarjajo ustrezne mikro- in mezoklimatske razmere ter 
omogočajo prevetrenost mesta in tudi vzpostavljanje naravnih 
koridorjev v zaledje, zato je ohranitev zelenih klinov ena od 
osnovnih strateških usmeritev. 
4. Prestavitev peš in kolesarske steze ter drevoreda ni 
sprejemljiva. MOL želi Hladnikovo in Jurčkovo cesto preurediti v 
alejo. Pomembno je, da je profil ceste enak v celotnem poteku in 
da drevored, ki je prostorsko najbolj zaznaven element aleje, 
poteka v isti liniji. Za ureditev dvorišča je bila spremenjena 
namenska raba zemljišč na južni in zahodni strani. 
5. Ohranjajo se obstoječi uvozi s Hladnikove ceste s prepusti 
preko Zgornjega Galjevca, na območju pripombe sta predvidena 
dva uvoza. Novi dovozi neposredno s Hladnikove ceste niso 
dopustni, dostop do rekreacijskega območja pa se uredi preko 
predvidene ceste v osi Kobetove ulice. 

 

Vlagatelj pripombe Skupnost za zavest Krišne 

Zaporedna številka 
pripombe 

671-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP ŠI-533 na zemljišču s parc. št. 1204, 
k. o. Spodnja Šiška, kjer so predvidene rekonstrukcija, dozidava in 
nadzidava Centra vedske kulture. Vlagatelj pripombe predlaga, da 
se dopolnijo PPIP ter dopolni grafični del z vrisom gradbenih linij 
skladno s priloženim projektom. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Vlagatelj pripombe predlaga, da se dopustita višina objektov do 15 
m in etažnost objekta do P+2+M. Za območje ni predpisana 
omejitev glede višine objekta, zato je pripomba že upoštevana. 
Skladno s predlagano rešitvijo se dopusti faktor izrabe območja do 
1,8. Vlagatelj pripombe predlaga, da se severovzhodni in 
severozahodni strani izriše gradbena meja, s čimer bosta 
omogočeni dozidava dvoriščnega objekta in nadzidava s 
steklenimi kupolami. Pripomba se upošteva tako, da se dopusti 
dozidava stavb na parcelno mejo s pisnim soglasjem lastnikov 
sosednjih zemljišč. 

 

Vlagatelj pripombe N. Slapšak 

Zaporedna številka 
pripombe 

347-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na širitev stavbnega zemljišča s parc. št. 
611/241, k. o. Karlovško predmestje. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom, saj 
poseg ustvarja širitev območja razpršene poselitve znotraj 
Krajinskega parka Ljubljansko barje - I. varstveni režim (v katerem 
gradnja ni dopustna), zato širitev ni opravičljiva. Poleg tega poseg 
predstavlja širitev na območje Nature 2000, ekološko pomembno 
območje, na območje varstva kulturne dediščine, poplavno 
ogroženo območje (območje preostale nevarnosti).  
Kar pa se tiče zazidljivosti na zemljiščih s parc. št. 611/238 in 
611/237, obe k. o. Karlovško predmestje, sta predmetni zemljišči 
opredeljeni kot stavbno zemljišče že od leta 2010, ko se je 
sprejemal prvi OPN MOL. In kot je pripombo dajalec že sam 
ugotovil, imata predmetna stanovanjska objekta veljavno 
gradbeno dovoljenje. 

 

Vlagatelj pripombe Š. Slavko 

Zaporedna številka 
pripombe 

931-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 167/1, k. o. Vižmarje, iz zelenih površin (ZPp) v zazidljivo 
zemljišče za postavitev lesenega objekta, brunarice. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 



V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe Slovenske železnice, d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

1064-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo določil območja EUP JA-362 
in pogojev za gradnjo terminala. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Ukinitev EUP JA-843 in priključitev območja v EUP JA-362 z 
usmeritvami iz veljavnega plana izhaja iz tolmačenja, ki ga je 
podal pristojni nosilec urejanja okolja – Ministrstvo za okolje in 
prostor avgusta 2015, v katerem pravi, da spremembe in 
dopolnitve EUP JA-843 z namensko rabo IG niso skladne s 
strateškim delom OPN MOL in veljavnim OPN MOL ID, kjer je 
območje opredeljeno z namensko rabo PŽ. Poleg tega je bil med 
ministrstvom in MOL sklenjen dogovor, na podlagi katerega je 
MOL sprejela Sklep o začetku postopka priprave Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega 
pomena za intermodalni logistični center (RRT – ILC) Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 17/2015), ki bo podal podrobnejše usmeritve za 
območje. 

 

Vlagatelj pripombe B. Šmajdek 

Zaporedna številka 
pripombe 

836-001 

Povzetek pripombe Pripomba je nasprotovanje spremembi stopnje varstva pred 
hrupom na stanovanjskem območju Mesarska cesta iz II. v III. 
stopnjo varstva pred hrupom. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. Na podlagi 
ugotovitev okoljskega poročila se je v okviru predloga s. d. OPN 
MOL ID karta hrupa spremenila tako, da je odpravila 
pomanjkljivosti, ugotovljene v javno razgrnjenem okoljskem 
poročilu. Osnovo za pripravo karte hrupa so predstavljali zakonski 
okvir ter kriteriji, ki so bili postavljeni v okviru strokovne podlage 
Spremembe in dopolnitve področij varstva pred hrupom v OPN 
MOL ID (A-PROJEKT, 2015), ki so bili dopolnjeni na podlagi 
priporočil iz okoljskega poročila ter upoštevanja pripomb z javne 
razgrnitve dopolnjenega osnutka SD OPN MOL ID.  



Za območje stanovanjskega naselja ob Mesarski cesti se določi II. 
SVPH, razen v pasu ob Poljanski cesti, kjer se določi III. SVPH. 

 

Vlagatelj pripombe M. Smolic 

Zaporedna številka 
pripombe 

438-001 

Povzetek pripombe Pripomba je nasprotovanje spremembi stopnje varstva pred 
hrupom na stanovanjskem območju Mesarska cesta iz II. v III. 
stopnjo varstva pred hrupom. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. Na podlagi 
ugotovitev okoljskega poročila se je v okviru predloga s. d. OPN 
MOL ID karta hrupa spremenila tako, da je odpravila 
pomanjkljivosti, ugotovljene v javno razgrnjenem okoljskem 
poročilu. Osnovo za pripravo karte hrupa so predstavljali zakonski 
okvir ter kriteriji, ki so bili postavljeni v okviru strokovne podlage 
Spremembe in dopolnitve področij varstva pred hrupom v OPN 
MOL ID (A-PROJEKT, 2015), ki so bili dopolnjeni na podlagi 
priporočil iz okoljskega poročila ter upoštevanja pripomb z javne 
razgrnitve dopolnjenega osnutka SD OPN MOL ID.  
Za območje stanovanjskega naselja ob Mesarski cesti se določi II. 
SVPH, razen v pasu ob Poljanski cesti, kjer se določi III. SVPH. 

 

Vlagatelj pripombe M. Smrekar 

Zaporedna številka 
pripombe 

928-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izvzem poti preko zemljišč s parc. št. 
2339/1, 2339/2 in 2339/3, vse k. o. Kašelj, iz javnih površin. V 
pripombi je navedeno, da je pot zasebni dovoz do stanovanjske 
hiše. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 



Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
Obstoječi odsek poti iz pripombe je kot javna površina v OPN 
MOL ID določen že vse od njegove uveljavitve v letu 2010. 
Predstavlja dostop do enega obstoječega stanovanjskega objekta, 
to je objekt na zemljišču s parc. št. 2339/3, k. o. Kašelj, ter dostop 
z južne strani do nepozidanih zazidljivih zemljišč, to sta zemljišči s 
parc. št. 2339/1 in 2339/2, obe k. o. Kašelj. Podaljšek obstoječe 
poti proti vzhodu predstavlja dodatno še dostop z južne strani za 
zazidljivi prostor na zemljišču s parc. št. 2122/1, k. o. Kašelj, ter 
dostop do predvidenih rekreativnih in zelenih površin v območju 
urejanja prostora PO-616. Zaradi zagotavljanja prometne 
dostopnosti do vseh ureditev v prostoru je določitev obstoječe poti 
kot javne površine v OPN MOL ID ustrezna. 

 

Vlagatelj pripombe Snaga JP d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

760-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na popravek definicije manjši zbirni center (3. 
člen, 1. odstavek, 42. točka), in sicer tako, da se glasi: Manjši 
zbirni center za odpadke je urejen kot pritličen, pokrit in delno ali v 
celoti zaprt paviljonski objekt za zbiranje komunalnih odpadkov in 
še uporabnih predmetov v okviru izvajanja obvezne javne 
gospodarske službe zbiranja odpadkov z BTP, manjšo od 60 m2. 
Predlagajo tudi popravek 131. točke. Zbirni center za odpadke je 
pokrit, delno pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za 
ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij 
odpadkov, kjer povzročitelji iz širše okolice prepuščajo komunalne 
odpadke in še uporabne predmete izvajalcu javne službe zbiranja 
komunalnih odpadkov. Zbirni center je lahko hkrati urejen tudi kot 
zbiralnica nevarnih frakcij odpadkov in/ali kot center ponovne 
uporabe s spremljajočimi dejavnostmi. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Zaradi natančnejše opredelitve pojma se določilo dopolni z 
dodatnimi opisi. 

 

Vlagatelj pripombe Snaga JP d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

760-002 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 11. člen, 2. odstavek, preglednica 4, 34. 
točka O-območja okoljske infrastrukture. Vlagatelji pripombe 
predlagajo, da se pri definiciji dopustnih objektov in dejavnosti na 
območju okoljske infrastrukture za 24203 Objekte za ravnanje z 
odpadki dopišejo dodatni pogoji za objekte za ravnanje z odpadki. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Ker je trenutno veljavno določilo preveč omejujoče (v območjih 
okoljske infrastrukture omejuje odlaganje odpadkov, čeprav so to 
območja, v katerih se urejajo tudi odlagališča odpadkov), se v 34. 
točki 11. člena odloka določilo 10. alineje oblikuje tako, da se 



dopuščajo vse vrste objektov za ravnanje z odpadki razen 
odlagališč nevarnih in radioaktivnih odpadkov. 

 

Vlagatelj pripombe Snaga JP d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

760-003 

Povzetek pripombe Dopolniti je treba pogoje za zbirne centre v drugem in tretjem 
odstavku 56. člena. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V 2. odstavku 56. člena se zahteve o razporeditvi zbiralnic ločenih 
frakcij odpadkov izbrišejo ter se določi, da so le-te del javnega 
sistema izvajanja gospodarske javne službe zbiranja komunalnih 
odpadkov. 
V 3. odstavku 56. člena se razširi dopustnost gradnje objektov v 
zbirnem centru. V besedilu se upošteva termin »zbirni center za 
odpadke«, zato se v zadnjem stavku doda besedilo »za 
odpadke«. 

 

Vlagatelj pripombe Snaga JP d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

760-004 

Povzetek pripombe Dopolniti je treba PPIP za TR-322, VI-50, VI-380, VI-466 tako, da 
bo omogočeno izvajanje dejavnosti JP Snaga v teh območjih, 
Dopolniti je treba usmeritve za OPPN 376 glede omilitve zahtev za 
ureditev nadomestnih habitatov, 
Vrisati je treba lokaciji RCERO in ZC Barje 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

PPIP za TR-322, VI-50, VI-380, VI-466 se dopolni tako, da bo 
omogočeno izvajanje dejavnosti JP Snaga v teh območjih. 
Pripomba glede dopolnitev usmeritev za OPPN 376 ni sprejemljiva 
zaradi pogojev varstva narave in ureditve nadomestnih habitatov. 
Pripomba v zvezi z vrisom RCERO in ZC Barje je že upoštevana v 
OPN MOL ID, vendar v času javne razgrnitve ni bila vidna zaradi 
prekrivanja več objektov na isti lokaciji. 

 

Vlagatelj pripombe Snaga JP d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

760-005 

Povzetek pripombe V EUP NP-17 se zbirni center na Povšetovi cesti opredeli z 
namensko rabo O, ker na lokaciji deluje obstoječi zbirni center s 
centrom ponovne uporabe. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Na predmetnem območju je predvidena izdelava OPPN, v pogojih 
za izdelavo OPPN pa je navedeno, da se preveri možnost ureditve 
zbirnega centra za ravnanje z odpadki. Ker na območju že deluje 
zbirni center, se besedilo navedbe spremeni tako, da se v 
območju opredeli obveznost umestitve zbirnega centra za 
odpadke in servisnega prostora za potrebe izvajanja dejavnosti JP 
Snaga, razen če se zanju ne najde druga lokacija. 

 



Vlagatelj pripombe M. Snoj 

Zaporedna številka 
pripombe 

528-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo načina urejanja na zemljišču 
s parc. št. 1084/2 in 1085/2, obe k. o. Kašelj, tako, da se zemljišče 
izvzame iz območja urejanja z OPPN in ureja na podlagi OPN. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pobuda na navedenih zemljiščih je bila ocenjena kot 
nesprejemljiva, zato spremembe v gradivih dopolnjenega osnutka 
OPN MOL ID niso bile prikazane. Kot sprejemljiva je bila pobuda 
ocenjena le glede uskladitve meje OPPN z mejo zemljišča s parc. 
št. 1084/3, k. o. Kašelj, in ta sprememba je bila prikazana v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID. 
Meja območja OPPN je namreč določena tako, da je oblika čim 
bolj zaokrožena. Za območje je treba izdelati celovito zasnovo, ki 
je zaradi obstoječih gradenj in razpršenega lastništva brez 
izdelave OPPN ni mogoče kakovostno izvesti. Do sprejetja OPPN 
je treba varovati zemljišča, ki niso pozidana, še posebej na robu 
večjih nepozidanih površin v območju OPPN. 

 

Vlagatelj pripombe R. Snoj 

Zaporedna številka 
pripombe 

926-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 518/3, 517/1 in 517/2, vse k. o. Nadgorica, iz najboljših 
kmetijskih zemljišč (K1) v stavbno zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 



 

Vlagatelj pripombe Ž. Šogorič 

Zaporedna številka 
pripombe 

537-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 59. člen. Vlagatelj pripombe predlaga 
popravek 3. in 4. alineje 4. odstavka, in sicer tako, da bo mogoče 
BTP povečati za površino podstrešne etaže. Vlagatelj pripombe 
tudi predlaga, da se v primeru nadomestne gradnje dopusti 
možnost kletne etaže. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Dozidava in nadzidava sta mogoči kot enkratna posega, zato 
»seštevanje« dozidav in nadzidav z namenom povečevanja BTP 
ni dopustno. V ta namen se spreminja 5. odstavek 59. člena – 
dodaja se beseda »istovrstne«. 
Dopolnjeno določilo v 2. alineji 4. odstavka 59. člena pa v primeru 
nadomestne gradnje dopušča oba navedena posega, s čimer se 
pogoji za gradnjo novega objekta na mestu poprej odstranjenega 
objekta izenačijo z delnimi posegi, kot sta nadzidava in dozidava. 

 

Vlagatelj pripombe SONJA OBLAK BURNIK S.P. 

Zaporedna številka 
pripombe 

246-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP ŠI-586 na zemljiščih s parc. št. 
309/5, 309/18 in 309/26, k. o. Spodnja Šiška, kjer je predvidena 
nova povezovalna cesta med Cesto Alme Sodnik in Verovškovo 
ulico. Vlagatelj pripombe ugotavlja, da se s spremembo poteka 
cesta zajeda v njegovo lastniško parcelo v velikosti več kot 2000 
m2 ter odreže severni del zemljišča s parc. št. 309/26 v velikosti 
900 m2, kar je skupaj 2900 m2, hkrati pa bi bilo za izvedbo ceste 
treba rušiti objekt na zemljišču s parc. št. 309/5, k. o. Spodnja 
Šiška. Vlagatelj pripombe predlaga, da se ohrani prvotni potek 
ceste. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je sprejemljiva, ohrani se potek povezovalne ceste med 
Cesto Alme Sodnik in Verovškovo ulico, ki je določen v veljavnem 
OPN MOL ID. Na območju povezovalne ceste se razveljavi Odlok 
o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP2/1 Litostroj – del, 
Uradni list RS, št. 61/99, 76/06 in 78/10. 

 

Vlagatelj pripombe ŠOU v Ljubljani 

Zaporedna številka 
pripombe 

324-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP ŠI-52 na zemljiščih s parc. št. 1740-
1453/3-0, 1740-1453/4-0,1740-1453/5-0, 1740-1453/6-0, 1740-
1453/16-0,1740-1453/23-0,1740-1453/24-0, 1740-1453/25-0, 
1740-1453/26-0, 1740-1414/0-0, vse k. o. Spodnja Šiška, kjer 
vlagatelj pripombe želi razviti nov študentski kampus ŠOU. 
Vlagatelj pripombe predlaga, da se omogoči novi stopniščni 
dostop z rampo, ki bo povezoval spodnji nivo javne pešpoti – 
pločnika ob Celovški cesti z zgornjim, dostopnim nivojem 
študentskega kampusa, in da se na območju dopustijo dejavnosti: 



stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine 
(študentski domovi) in 12650 Stavbe za šport (športna dvorana). 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
Pripomba za spremembo dopustnih dejavnosti ni sprejemljiva. 
Navedene parcele ležijo v deluobmočja EUP ŠI-52, ki se ureja z 
Odlokom o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP1/1 – 
Union (Uradni list SRS, št. 36/88-1961), in delu območja EUP ŠI-
501, ki je namenjeno obstoječi in novi železniški infrastrukturi. 
Program novega študentskega kampusa ni skladen z 
namensko rabo IG – gospodarske cone in določili veljavnega 
zazidalnega načrta. V skladu javnim naznanilom pobude za 
pripravo državnega prostorskega načrta za Tivolski lok (maj 2015) 
je na tem območju predvidena novi infrastrukturni posegi 
državnega pomena. Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov 
je dopustna skladno s določili veljavnega zazidalnega načrta in 
Sklepa o pripravi DPN. Izven območja veljavnega zazidalnega 
načrta so ureditve zunanjih površin (dostopi, rampe, stopnišča...) 
skladno z 12. členom veljavnega OPN MOL ID že dopustne. 

 

Vlagatelj pripombe T. Špelko 

Zaporedna številka 
pripombe 

841-001 

Povzetek pripombe Pripomba je nasprotovanje spremembi stopnje varstva pred 
hrupom na stanovanjskem območju Mesarska cesta iz II. v III. 
stopnjo varstva pred hrupom. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. Na podlagi 
ugotovitev okoljskega poročila se je v okviru predloga s. d. OPN 
MOL ID karta hrupa spremenila tako, da je odpravila 
pomanjkljivosti, ugotovljene v javno razgrnjenem okoljskem 
poročilu. Osnovo za pripravo karte hrupa so predstavljali zakonski 
okvir ter kriteriji, ki so bili postavljeni v okviru strokovne podlage 
Spremembe in dopolnitve področij varstva pred hrupom v OPN 
MOL ID (A-PROJEKT, 2015), ki so bili dopolnjeni na podlagi 
priporočil iz okoljskega poročila ter upoštevanja pripomb z javne 
razgrnitve dopolnjenega osnutka SD OPN MOL ID.  
Za območje stanovanjskega naselja ob Mesarski cesti se določi II. 
SVPH, razen v pasu ob Poljanski cesti, kjer se določi III. SVPH. 

 



Vlagatelj pripombe B. Sporn 

Zaporedna številka 
pripombe 

335-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 660/7, k. o. Brinje, iz območja drugih zelenih površin 
(ZDd) v območje splošnih eno- in dvostanovanjskih površin 
(SSse). 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Glede na nespremenjena prostorska dejstva podajamo stališče, ki 
je enako že podanemu v razgrnjenem osnutku OPN MOL ID: 
Predlog ni v skladu z urbanističnimi kriteriji. Zemljišče je v območju 
vzdolžnega zelenega pasu, ki se v največji možni meri ohranja. 
Odprte zelene površine imajo lahko poleg vizualne, ekološke, 
rekreacijske in sprehajalne tudi razmejitveno vlogo v prostoru. V 
konkretnem zelenem koridorju poteka več vodov 
elektroenergetskega omrežja. Del obravnavane parcele je v 
varovalnem pasu 110 kV daljnovoda. Stanovanjska gradnja se 
praviloma ne povečuje proti objektom elektroenergetskega 
omrežja. Prav tako OPN MOL SD IN UN MOL tu narekujeta odmik 
stanovanjskih površin od pokopališča Žale. 

 

Vlagatelj pripombe B. Šraj 

Zaporedna številka 
pripombe 

1116-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 108/1, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v 
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne 
pomeni zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja 
vrzeli.  
Predlagani poseg ni v skladu z ohranitvijo ključnih prezračevalnih 
koridorjev, pomembnih za klimo mesta Ljubljana (elaborat Analiza 
klime mesta Ljubljana, naročnik Mestna občina Ljubljana, 
november 2000), ki so jih kot pomembne prezračevalne koridorje 
opredelili tudi prebivalci in ČS Črnuče. 
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja 
na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Posegi v 
območje najboljših kmetijskih zemljišč na območju naselij 
Nadgorica in Ježa so bili v prvem mnenju Ministrstva za kmetijstvo 
in okolje (zdaj Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) 
nesprejemljivi, saj so predlogi v nasprotju s predpisi in 
usmeritvami za varstvo kmetijskih zemljišč, v naseljih pa so še 
razpoložljiva prosta stavbna zemljišča, oziroma obrazložitve 
občine ne utemeljujejo upravičenosti spremembe namenske rabe. 

 

Vlagatelj pripombe B. Sršen 

Zaporedna številka 
pripombe 

277-001 

Povzetek pripombe Zaradi neustreznih sanitarnih in lokacijskih pogojev naj se lokacija 
obstoječe zbiralnice prestavi proti križišču Parmova - Bežigrad na 
zemljišče s parc. št. 2223/5, k. o. Bežigrad. 



Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V karti 4.6 je prikazano stanje lokacij zbiralnic ločenih frakcij 
odpadkov iz podatkovne baze izvajalca gospodarske javne službe 
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. Ugotavljamo, da 
prikazana lokacija ne odraža stanja na terenu. Postavitev zbiralnic 
in njihovo vzdrževanje sta v izključni pristojnosti izvajalca 
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov, v OPN MOL pa so podatki samo preneseni. Pobudo za 
morebitno prestavitev ali drugačno rešitev je treba nasloviti na JP 
Snaga kot izvajalca gospodarske javne službe zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov in pristojni organ mestne uprave MOL za 
gospodarske družbe. V OPN MOL bo lokacija na karti 4.6 
usklajena z dejanskim stanjem na terenu. 

 

Vlagatelj pripombe B. Sršen 

Zaporedna številka 
pripombe 

562-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo stopnje varstva pred hrupom 
v OPN MOL ID. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. 
Sprememba karte hrupa v spremembah in dopolnitvah OPN MOL 
ID je bila potrebna zaradi sprememb področne zakonodaje, novo 
izdelane Strateške karte hrupa za IPPC zavezance v MOL-u, 
novelacije karte hrupa cestnega prometa za MOL, strateške karte 
hrupa za pomembne železniške proge v RS in ločeno za MOL. V 
okviru sprememb in dopolnitev OPN MOL ID se je tako pripravil 
nov predlog stopenj varstva pred hrupom, ki upošteva tudi 
dejansko stanje na osnovi kartiranja hrupa cest, železnic in IPPC 
zavezancev v letih 2012–2014. Na podlagi ugotovitev okoljskega 
poročila se je v okviru predloga s. d. OPN MOL ID karta hrupa 
spremenila tako, da je odpravila pomanjkljivosti, ugotovljene v 
javno razgrnjenem okoljskem poročilu. Osnovo za pripravo karte 
hrupa so predstavljali zakonski okvir ter kriteriji, ki so bili 
postavljeni v okviru strokovne podlage Spremembe in dopolnitve 
področij varstva pred hrupom v OPN MOL ID (A-PROJEKT, 
2015), ki so bili dopolnjeni na podlagi priporočil iz okoljskega 
poročila ter upoštevanja pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega 
osnutka SD OPN MOL ID.  
Kjer stanje hrupne obremenjenosti to omogoča, je določena II. 
stopnja varstva pred hrupom, drugod je v območjih poselitve 
določena potencialna II. SVPH, kjer se dolgoročno zagotavljajo 
taki ukrepi, da bo možna določitev II. SVPH.  
Območju BE-64 se na podlagi opisanih izhodišč in kriterijev v delu 
ob prometnicah, ki so določene z namensko rabo »PC« ali so 
obremenjene z več kot 1 mio vozil letno, določi III. SVPH, drugod 
pa II. SVPH. 

 

Vlagatelj pripombe R. Sršen 



Zaporedna številka 
pripombe 

442-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo stopnje varstva pred hrupom 
v OPN MOL ID. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. 
Sprememba karte hrupa v spremembah in dopolnitvah OPN MOL 
ID je bila potrebna zaradi sprememb področne zakonodaje, novo 
izdelane Strateške karte hrupa za IPPC zavezance v MOL-u, 
novelacije karte hrupa cestnega prometa za MOL, strateške karte 
hrupa za pomembne železniške proge v RS in ločeno za MOL. V 
okviru sprememb in dopolnitev OPN MOL ID se je tako pripravil 
nov predlog stopenj varstva pred hrupom, ki upošteva tudi 
dejansko stanje na osnovi kartiranja hrupa cest, železnic in IPPC 
zavezancev v letih 2012–2014. Na podlagi ugotovitev okoljskega 
poročila se je v okviru predloga s. d. OPN MOL ID karta hrupa 
spremenila tako, da je odpravila pomanjkljivosti, ugotovljene v 
javno razgrnjenem okoljskem poročilu. Osnovo za pripravo karte 
hrupa so predstavljali zakonski okvir ter kriteriji, ki so bili 
postavljeni v okviru strokovne podlage Spremembe in dopolnitve 
področij varstva pred hrupom v OPN MOL ID (A-PROJEKT, 
2015), ki so bili dopolnjeni na podlagi priporočil iz okoljskega 
poročila ter upoštevanja pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega 
osnutka SD OPN MOL ID.  
Kjer stanje hrupne obremenjenosti to omogoča, je določena II. 
stopnja varstva pred hrupom, drugod je v območjih poselitve 
določena potencialna II. SVPH, kjer se dolgoročno zagotavljajo 
taki ukrepi, da bo možna določitev II. SVPH.  
Območju BE-64 se na podlagi opisanih izhodišč in kriterijev v delu 
ob prometnicah, ki so določene z namensko rabo »PC« ali so 
obremenjene z več kot 1 mio vozil letno, določi III. SVPH, drugod 
pa II. SVPH. 

 

Vlagatelj pripombe R. Sršen 

Zaporedna številka 
pripombe 

449-001 

Povzetek pripombe Zaradi neustreznih sanitarnih in lokacijskih pogojev naj se lokacija 
obstoječe zbiralnice prestavi proti križišču Parmova - Bežigrad na 
zemljišča s parc. št. 2223/5, k. o. Bežigrad. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V karti 4.6 je prikazano stanje lokacij zbiralnic ločenih frakcij 
odpadkov iz podatkovne baze izvajalca gospodarske javne službe 
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. Ugotavljamo, da 
prikazana lokacija ne odraža stanja na terenu. Postavitev zbiralnic 
in njihovo vzdrževanje sta v izključni pristojnosti izvajalca 
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov, v OPN MOL pa so podatki samo preneseni. Pobudo za 
morebitno prestavitev ali drugačno rešitev je treba nasloviti na JP 
Snaga kot izvajalca gospodarske javne službe zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov in pristojni organ mestne uprave MOL za 



gospodarske družbe. V OPN MOL bo lokacija na karti 4.6 
usklajena z dejanskim stanjem na terenu. 

 

Vlagatelj pripombe R. Sršen 

Zaporedna številka 
pripombe 

452-001 

Povzetek pripombe Pripomba je predlog za določitev II. stopnje varstva pred hrupom 
na območju osnovne šole. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. Veljavna 
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list 
RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) določa, da se na območjih 
centralnih dejavnosti, kamor sodijo tudi osnovne šole, določi III. 
SVPH. 

 

Vlagatelj pripombe H. Štajnaher 

Zaporedna številka 
pripombe 

17-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe dela EUP 
BE-377 na delu zemljišča s parc. št. 2216/19, k. o. Stožice, in 
sicer iz območja centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno 
izobraževanje v splošne eno- in dvostanovanjske površine. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva tako, da se ukine načrtovana izgradnja 
vrtca in da se EUP BE-377 priključi EUP BE-390 z načinom 
urejanja OPN. Namenska raba prostora se spremeni iz območja 
centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje v 
splošne eno- in dvostanovanjske površine, odkup parcele sam po 
sebi pa ni predmet vsebin OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe J. Stare 

Zaporedna številka 
pripombe 

1110-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP ŠI- 477. Vlagatelj pripombe želi, da 
se na zemljiščih v stanovanjski soseski v kareju Šišenska-
Vodnikova-Kavadarska-Celovška vzpostavi grajeno javno dobro. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je bila v postopku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID 
obravnavana že kot pobuda. Ugotovljeno je bilo, da se predlagani 
poseg iz pobude ne nanaša na vsebine OPN MOL ID. Določitev 
grajenega javnega dobra ni predmet OPN MOL ID. V OPN MOL 
ID se opredelijo javne površine, ki so podlaga za določitev 
grajenega javnega dobra po zakonu. 
Opredelitev javnih površin v območju sosesk v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID ni predlagana, saj je odvisna od tega, 
kako se bodo v prihodnosti upoštevali rezultati evidence 
nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana (ENP; projekt 
je v pripravi) in podatki o lastništvu, ter od tega, kako se bodo 



odvijali (ter razrešili) postopki določitve pripadajočih zemljišč po 
zakonu. 

 

Vlagatelj pripombe K. Stariha 

Zaporedna številka 
pripombe 

858-001 

Povzetek pripombe Pripomba je nasprotovanje spremembam stopenj varstva pred 
hrupom in določil 89. člena v zvezi z varovanjem pred hrupom v 
OPN MOL ID z obrazložitvijo, da predlagane spremembe kršijo 
zakone in predpise po vsebini ter da so protizakonite, ker so v 
nasprotju s področno zakonodajo, s čimer si MOL uzurpira 
pristojnost, da samovoljno spreminja vladno uredbo v skladu z 
željami investitorjev ter v škodo zdravja prebivalcev in javne 
zdravstvene blagajne ter krši hierarhijo predpisov. 
Pripombodajalka opozarja tudi, da na spletu ni bilo mogoče 
dostopati do strokovnih podlag. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. 
 
Sprememba karte hrupa v spremembah in dopolnitvah OPN MOL 
ID je bila potrebna zaradi sprememb področne zakonodaje, novo 
izdelane Strateške karte hrupa za IPPC zavezance v MOL-u, 
novelacije karte hrupa cestnega prometa za MOL, strateške karte 
hrupa za pomembne železniške proge v RS in ločeno za MOL. V 
okviru sprememb in dopolnitev OPN MOL ID se je tako pripravil 
nov predlog stopenj varstva pred hrupom, ki upošteva tudi 
dejansko stanje na osnovi kartiranja hrupa cest, železnic in IPPC 
zavezancev v letih 2012–2014. Na podlagi ugotovitev okoljskega 
poročila se je v okviru predloga s. d. OPN MOL ID karta hrupa 
spremenila tako, da je odpravila pomanjkljivosti, ugotovljene v 
javno razgrnjenem okoljskem poročilu. Osnovo za pripravo karte 
hrupa so predstavljali zakonski okvir ter kriteriji, ki so bili 
postavljeni v okviru strokovne podlage Spremembe in dopolnitve 
področij varstva pred hrupom v OPN MOL (A-PROJEKT, 2015), ki 
so bili dopolnjeni na podlagi priporočil iz okoljskega poročila ter 
upoštevanja pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka s. 
d. OPN MOL ID.  
 
Kjer stanje hrupne obremenjenosti to omogoča, je določena II. 
SVPH, drugod je v območjih poselitve določena potencialna II. 
SVPH, kjer se dolgoročno zagotavljajo taki ukrepi, da bo mogoča 
določitev II. SVPH. 
 
Število prebivalcev glede na hrupno obremenjenost se s 
spremembami stopenj varstva pred hrupom v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID ne povečuje glede na hrupno 
obremenjenost števila prebivalcev v veljavnem OPN MOL ID (Na 
območjih, kjer je v predlogu s. d. OPN MOL ID opredeljena II. 
stopnja varstva pred hrupom, živi 109.224 oziroma 36 % vseh 
prebivalcev MOL (stalnih in začasnih), kar je za 1.096 oziroma 1 
% manj kot v veljavnem OPN MOL ID. To predstavlja 0,4 % vseh 
prebivalcev občine. Na območjih, kjer je v predlogu s. d. OPN 



MOL ID opredeljena potencialna II. stopnja varstva pred hrupom, 
živi 8.980 oziroma 3 % vseh prebivalcev MOL (stalnih in 
začasnih). Pogoji za II. SVPH se s predlogom SD OPN MOL ID 
torej zagotavljajo za 39 % vseh prebivalcev MOL oziroma za 2 % 
več prebivalcem kot v veljavnem OPN MOL ID. 
 
Veljavna Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju 
(Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) določa, da se 
na območjih centralnih dejavnosti, kamor sodijo tudi vrtci in 
osnovne šole pa tudi zelene površine, določi III. SVPH.  
 
Strokovne podlage, ki so podlaga za spremembe in dopolnitve, so 
dostopne na sedežu pripravljavca OPN. 

 

Vlagatelj pripombe K. Stariha 

Zaporedna številka 
pripombe 

865-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembe namenske rabe v 
dopolnjenem osnutku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. 
Vlagateljica pripombe ocenjuje, da je načrtovana pozidava skoraj 
100 ha kmetijskih zemljišč kršenje načel trajnostnega 
prostorskega načrtovanja in služenje interesom nepremičninskih 
špekulantov na račun možnosti razvoja prihodnjih generacij. 
Predlaga moratorij na spreminjanje namembnosti iz kmetijskih 
zemljišč v stavbna za dobo 5 let za vsa zemljišča, večja od 100 
m2, razen v primerih, ko gre za nujno infrastrukturo ali za podoben 
javni interes. Ocenjuje, da bi bilo nadaljnje spreminjanje 
namembnosti kmetijskih zemljišč v stavbna ob vseh nepozidanih 
stavbnih zemljiščih, ki so v MOL na voljo tako v stanovanjskih 
soseskah kot tudi v industrijskih conah ter v praznih 
nepremičninah, nepotrebno in celo škodljivo za samooskrbo 
Ljubljančanov s hrano. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Strateški cilji prostorskega razvoja MOL ostajajo nespremenjeni, 
eno glavnih načel je »sonaravno mesto«, kar pomeni stremljenje k 
trajnostnemu razvoju (ohranjanje in dograjevanje naravnih 
kakovosti in življenjskega okolja v okviru MOL in regije). Poleg 
trajnostnega razvoja prostora Ljubljana med drugim želi tudi biti 
prestolniško mesto, privlačno, urejeno in inovativno mesto ter 
varno in zdravo mesto, različne cilje pa je treba medsebojno 
uravnotežiti. Izvedbeni del OPN MOL v največji možni meri sledi 
strateškim ciljem, tudi trajnostnim ciljem pri razvoju mesta. Čeprav 
poudarek ostaja na kakovostni nadgradnji že urbaniziranih 
območij v MOL, je treba delno tudi širiti zazidljive površine.  
Dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev OPN MOL ID 
prikazuje predlog sprememb namenske rabe zemljišč iz 
nestavbnih (kmetijska in gozdna zemljišča) v stavbna, kot tudi 
obratno. Zemljišča, ki jim je bila spremenjena namembnost v 
stavbna, se namenijo za urejanje zelenih površin, za nove 
gospodarske cone, za razvoj centralnih dejavnosti, urejanje 
prometnih površin, manjši del za stanovanjska območja, predvsem 
kot zaokrožitve obstoječe pozidave, ter za uskladitve z dejansko 
rabo. Pretežni vzroki za te spremembe namenske rabe so fazne 
uskladitve s strateškim delom OPN MOL ID (npr. gospodarska 



cona v Nadgorici) in nezmožnost aktiviranja ali nedostopnost 
obstoječih že zazidljivih zemljišč, ki so prednostno namenjena 
prenovam in zapolnitvi, zaradi lastništva ali drugih razlogov. Širitve 
zazidljivih zemljišč so predlagane na območjih, ki so urbanistično 
sprejemljiva, in so bile tudi okoljsko preverjene in opredeljene kot 
sprejemljive. V fazi predloga OPN MOL ID so bila na podlagi 
mnenj nosilcev urejanja prostora nekatera območja izvzeta iz 
načrtovanih stavbnih zemljišč in vrnjena nazaj v kmetijska oziroma 
gozdna zemljišča (npr. Brezovica, Bizovik), prav tako so bila v 
območja primarne rabe prostora vrnjena tudi nekatera območja 
stavbnih zemljišč iz veljavnega OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe K. Stariha 

Zaporedna številka 
pripombe 

866-001 

Povzetek pripombe Pripomba je nasprotovanje spremembam stopenj varstva pred 
hrupom na območju Rožnika iz I. oziroma II. v III. stopnjo varstva 
pred hrupom. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. Upoštevajo 
se usmeritve glede upoštevanja vseh podatkov o stanju hrupa v 
okolju (cestni promet, železniški promet, IPPC zavezanci, razvojna 
in prireditvena območja v MOL ipd.).  
Na območjih mirnih območij na prostem se glede na veljavno 
Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list 
RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) upošteva določilo o pasu 
1000 m, za katera se predpiše III. SVPH. 

 

Vlagatelj pripombe K. Stariha 

Zaporedna številka 
pripombe 

867-001 

Povzetek pripombe Pripomba je predlog za določitev II. stopnje varstva pred hrupom 
na območju osnovnih šol, vrtcev in otroških igrišč. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. Veljavna 
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list 
RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) določa, da se na območjih 
centralnih dejavnosti, kamor sodijo tudi osnovne šole in vrtci, ter 
na območjih zelenih površin, tudi parkov in otroških igrišč, določi 
III. SVPH. 

 

Vlagatelj pripombe M. Štefula 

Zaporedna številka 
pripombe 

661-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izvzem EUP PO-108 iz OPPN 220 ter 
samostojno obravnavo z ločenim OPPN. Podan je predlog, da se 



dovozna cesta v EUP PO-108 predvidi na trasi glavnega 
kanalizacijskega zbiralnika. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
Glede izdelave in sprejema samostojnega OPPN oziroma ločene 
obravnave EUP PO-853 in EUP PO-108 kot dveh samostojnih 
OPPN velja tudi, da OPN MOL ID za urejanje območja navedenih 
EUP določa izdelavo OPPN z namenom celostnega urejanja, s 
čimer se zagotovijo racionalna raba prostora ter ustrezne 
prostorske ureditve, ki vključujejo celovite arhitekturne, krajinsko-
arhitekturne in infrastrukturne rešitve (promet, komunala), 
opremljanje območja z družbeno infrastrukturo ter parcelacija. 
Hkrati OPN MOL ID v 93. členu omogoča tudi, da se OPPN lahko 
izdela samo za del območja, predvidenega za urejanje z OPPN, 
če se za celotno območje OPPN predhodno izdelajo strokovne 
podlage, s katerimi se določijo vsi potrebni vhodni podatki z vidika 
urbanističnega načrtovanja in opremljanje stavbnih zemljišč v 
OPPN. 
Dovozna cesta v območje EUP PO-108 bo predmet preveritve in 
umestitve v postopku OPPN. 

 

Vlagatelj pripombe L. Stegnar 

Zaporedna številka 
pripombe 

515-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izris regulacijske linije javne poti za pešce 
na zemljišču s parc. št. 1090/10, k. o. Vič. Predmetno zemljišče je 
v postopku prenosa lastništva. Javna pot naj se izriše po 
dejanskem stanju v prostoru. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe M. Štepec 

Zaporedna številka 
pripombe 

385-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izvzem zemljišč, ki na severu mejijo na 
EUP GO-218 ZV in GO-217 SSse, na jugu na Litijsko cesto, na 
vzhodu na Gramozno pot in na zahodu na EUP GO-311 ZPps, iz 
območja EUP GO-263 SSsv in se opredelijo kot samostojna enota 
urejanja EUP. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na vsebine OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID - 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 



 

Vlagatelj pripombe J. Stermecki 

Zaporedna številka 
pripombe 

1053-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na opredelitev zemljišča s parc. št. 74/3, k. o. 
Ljubljana mesto, kot javno parkovno površina, saj gre za 
funkcionalno zemljišče obstoječega stanovanjskega objekta. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Gre za površine, ki predstavljajo funkcionalno zemljišče obstoječih 
objektov na namenski rabi CU (osrednja območja centralnih 
dejavnosti). Pripomba se upošteva tako, da se namesto javnih 
zelenih parkovnih površin grajskega griča ohranijo zelene 
površine, javna površina pa se ukine. 

 

Vlagatelj pripombe M. Stermecki 

Zaporedna številka 
pripombe 

1052-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na opredelitev zemljišča s parc. št. 74/3, k. o. 
Ljubljana mesto, kot javno parkovno površino, saj gre za 
funkcionalno zemljišče obstoječega stanovanjskega objekta. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Gre za površine, ki predstavljajo funkcionalno zemljišče obstoječih 
objektov na namenski rabi CU (osrednja območja centralnih 
dejavnosti). Pripomba se upošteva tako, da se namesto javnih 
zelenih parkovnih površin grajskega griča ohranijo zelene 
površine, javna površina pa se ukine. 

 

Vlagatelj pripombe R. Stojanovič 

Zaporedna številka 
pripombe 

1076-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 566, k. o. Trebeljevo, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Poseg je v neskladju s strateškimi izhodišči in z urbanističnimi 
kriteriji. Poselitev se usmerja v nepozidana stavbna zemljišča v 
strnjenih naseljih oziroma so širitve naselij le posledica zgoščanja, 
zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli. Upoštevanje posega bi 
ustvarilo žarišče razpršene gradnje, ki je v prostoru negativen, 
degradirajoč pojav, zato je širitev razpršene gradnje tudi zakonsko 
prepovedana. Poleg tega je poseg tudi v neskladju z varstvenimi 
režimi (VVO III, širše vodovarstveno območje). 

 

Vlagatelj pripombe Strabag gradbene storitve d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

995-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo določil EUP BE-563 tako, da 
bo: dopusten večji faktor zazidanosti, dopustna gradnja do 
parcelne meje zemljišča s parc. št. 202/5, k. o. Brinje I, zmanjšan 
odmik novogradnje na 5 m na južni strani gradbene parcele in 13 
m na zahodni strani, spremenjena dopustna višina objektov do 26 
m. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je delno sprejemljiva, in sicer se dopusti gradnja objekta 
do parcelne meje na severni strani s soglasjem lastnika 
sosednjega zemljišča, poveča se dopustna višina objektov do 26 
m. Gradbena meja ob Dunajski cesti se ne spreminja, saj določa 
celoten stavbni niz zahodnega roba Dunajske ceste. Želena 
odmika 5 m na južni in 13 m na zahodni strani sta s splošnimi 
določili OPN MOL ID že dopustna. 

 

Vlagatelj pripombe A. Strajn 

Zaporedna številka 
pripombe 

873-001 

Povzetek pripombe Pripomba je nasprotovanje spremembi stopnje varstva pred 
hrupom na stanovanjskem območju Mesarska cesta iz II. v III. 
stopnjo varstva pred hrupom. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. Na podlagi 
ugotovitev okoljskega poročila se je v okviru predloga s. d. OPN 
MOL ID karta hrupa spremenila tako, da je odpravila 
pomanjkljivosti, ugotovljene v javno razgrnjenem okoljskem 
poročilu. Osnovo za pripravo karte hrupa so predstavljali zakonski 
okvir ter kriteriji, ki so bili postavljeni v okviru strokovne podlage 
Spremembe in dopolnitve področij varstva pred hrupom v OPN 
MOL ID (A-PROJEKT, 2015), ki so bili dopolnjeni na podlagi 
priporočil iz okoljskega poročila ter upoštevanja pripomb z javne 
razgrnitve dopolnjenega osnutka SD OPN MOL ID.  
Za območje stanovanjskega naselja ob Mesarski cesti se določi II. 
SVPH, razen v pasu ob Poljanski cesti, kjer se določi III. SVPH. 

 

Vlagatelj pripombe M. Štrasner 

Zaporedna številka 
pripombe 

1056-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izbris gradbene meje (GM) v DR-624, ki 
dopušča gradnjo poslovnega objekta do P+2. Vlagateljica 
pripombe navaja, da je gradnja predvidena v neposredni bližini 
obstoječih stanovanjskih stolpnic, s čimer se jim poslabšujejo 
bivalne razmere. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 



dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe H. Strmčnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

695-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 15. člen, 1. odstavek, preglednica 5, in 3. 
člen, 1. odstavek, 113. in 117 točka. Vlagatelj pripombe predlaga, 
da se definicija tipa NB dopolni tako, da bo lahko obstoječemu 
dvostanovanjskemu objektu v nizu dozidal dodaten objekt v nizu. 
Predlaga, da se v 15. členu, 1. odstavek, preglednica 5, pri tipu 
NB dopiše »… in obstoječe nizke stavbe v nizu«. V 3. členu, 1. 
odstavek, 113. in 117. točka, pa se doda stavek: »Verižna hiša je 
tudi obstoječa nizka eno- in dvostanovanjska hiša v nizu 
zaporedno zgrajenih stavb, ki imajo lahko različne gabarite in, ki 
se z zunanjim zidom stika z zunanjim zidom sosednjega objekta.« 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Za objekte tipa NB veljajo tipične značilnosti, kot so: enoten in 
urejen videz območja, ki je posledica organizirane stanovanjske 
gradnje na podlagi enotne urbanistične in arhitekturne zasnove, 
jasna strukturiranost območja, usklajenost stavbnih mas in 
poenotenost višin objektov, enotnost oblik in naklonov streh, 
enotnost uporabljenih materialov in barv fasad, streh, ograj ipd. 
Zaradi teh razlogov se ohranjata enoten gabarit in višina objektov 
v nizu, saj je to eden od glavnih instrumentov za ohranitev enotne 
podobe in kakovosti območja. 
Podrobnejše kriterije za objekte tipa NB ali posamezne izjeme bo 
mogoče določiti na podlagi novih strokovnih podlag in 
natančnejših analitičnih gradiv za dopolnitev področja tipologije v 
OPN MOL ID, ko bodo izdelani in bodo izboljšali nekatere 
opredelitve pojmov, na novo opredelili dopustne posege in 
ustrezneje opredelili območja. 

 

Vlagatelj pripombe Struktura d.o.o. 



Zaporedna številka 
pripombe 

1151-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 11. člen, 2. odstavek, preglednica 4, 22. 
točka ZPp – parki. Vlagatelj pripombe predlaga, da se podtočka 2 
dopolni z novo alinejo, ki naj se glasi: 
»d) Zelene površine, ki ob pričetku veljavnosti SD OPN lastniško 
in funkcionalno pripadajo obstoječim stanovanjskim stavbam se 
lahko še naprej urejajo kot zelenjavni, zeliščni, sadni ali okrasni 
vrtovi. Dopustna je tudi postavitev varovalne ograje.« 
Na javnih površinah, ki so trenutno v zasebni lasti, naj se dopustijo 
zelenjavni, zeliščni in sadni ali okrasni vrtovi. Dopustijo naj se tudi 
ograje. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
Odlok OPN MOL ID v 5. odstavku 58. člena že določa, da so 
obstoječi objekti in njihove parcele, namenjene gradnji, ki se 
nahajajo znotraj območja javnih površin, iz javnih površin izvzete. 
Prav tako je v 12. členu odloka za namensko rabo ZPp že 
dopustno, da se lahko splošno urejajo parkovne površine, 
drevoredi (v sklopu katerih se lahko uredijo tudi vrtovi). 
Trenutnega stanja lastništva OPN MOL ID ne ureja. 

 

Vlagatelj pripombe B. Struna 

Zaporedna številka 
pripombe 

365-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 1151/4, k. o. Podgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v 
zazidljivo zemljišče (SK). 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja 
na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Predlagani 
poseg je glede na prvo mnenje Ministrstva za kmetijstvo in okolje 
(zdaj Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) 
nesprejemljiv, saj je predlog v nasprotju s predpisi in usmeritvami 
za varstvo kmetijskih zemljišč. 

 

Vlagatelj pripombe B. Struna 

Zaporedna številka 
pripombe 

538-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 1151/4, k. o. Podgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v 
zazidljivo zemljišče (SK). 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja 
na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Predlagani 
poseg je glede na prvo mnenje Ministrstva za kmetijstvo in okolje 
(zdaj Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) 
nesprejemljiv, saj je predlog v nasprotju s predpisi in usmeritvami 
za varstvo kmetijskih zemljišč. 

 

Vlagatelj pripombe Studio ERJAVEC d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

1095-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na nasprotovanje krožišču v EUP ČR-487 in 
na predlog ureditve parkirišča na zemljišču s parc. št. 1106/3, k. o. 
Črnuče. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba glede krožišča v EUP ČR-487 se ne nanaša na 
spremenjene vsebine OPN MOL ID – pripomba po vsebini 
predstavlja novo pobudo za spremembo OPN MOL ID. Glede na 
vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in dopolnitev OPN MOL ID 
(Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega naznanila o javni razgrnitvi 
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o 
prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki je 
bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani Mestne občine 
Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti MOL ter v 
časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave pripomb z 
javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in predlogi, ki se 
nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
 
Pripomba glede ureditve parkirišča na zemljišču s parc. št. 1106/3, 
k. o. Črnuče, se upošteva tako, da se navedeno zemljišče 
izvzame iz EUP ČR- 708 ZDd in se priključi k EUP ČR-131 SScv. 

 

Vlagatelj pripombe Studio Kalamar d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

494-001 

Povzetek pripombe Pobuda je večplastna in se nanaša na:  



1. redefinicijo meje OPPN 223 Šmartinka – BTC (z OPPN naj se 
ureja samo JA-244) in popravek navedbe parcelnih številk za 
dopustne ureditve do uveljavitve predvidenega OPPN, 
2. popravek izrisa predvidenega drevoreda, 
3. spremembo urbanističnih pogojev, da bo mogoča gradnja dveh 
objektov na navedenih zemljiščih pod točko (2), 
4. spremembo namenske rabe območja EUP JA-244 iz IG v BD 
oziroma CU. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Drugi del pripombe pod točko 1 in pripomba pod točko 2 sta 
sprejemljivi, saj gre dejansko za tehnični popravek, ki ne pomeni 
poslabšanja prostorskih in/ali okoljskih razmer obravnavanega in 
okoliških območij. 
 
Prvi del pripombe pod točko 1 in pripombi pod točkama 3 in 4 pa 
so po vsebini nove pobude za spremembo OPN MOL ID. Glede 
na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in dopolnitev OPN MOL 
ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega naznanila o javni 
razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o 
prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki je 
bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani Mestne občine 
Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti MOL ter v 
časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave pripomb z 
javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in predlogi, ki se 
nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe Studio Modul d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

381-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopustnost ureditve parkirišča za 
avtodome na zemljišču s parc. št. 210/4, k. o. Podsmreka (VI-
506). 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 



Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe Studio Modul d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

547-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na redefinicijo meje med območjema EUP 
MO-129 in JA-362. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe Studio Modul d.o.o. 



Zaporedna številka 
pripombe 

554-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 59/4, k. o. Podmolnik, iz območja gozdov in kmetijskih 
zemljišč v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe Studio Modul d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

583-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 12. člen, 1. odstavek, 8. točka. Vlagatelj 
pripombe predlaga, da se določilo dopolni tako, da se na celotnem 
območju MOL dopusti tudi umeščanje postajališč za avtodome. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Postajališče oziroma avtokampi za avtodome predstavljajo urejen 
prostor, namenjen krajšemu postanku in počitku med potovanjem. 
Ureditev prostora zahteva komunalno-tehnično ureditev lokacije, 
ureditev parkirišča, postavitev opreme za postajališče, 
vzpostavitev sistema zaračunavanja storitev, označitev in 
usmerjevalne table … 
Po podatkih Statističnega urada RS »avtokampe, ne glede na to 
ali so namenjeni za avtodome, prikolice ali šotore, po Klasifikaciji 
vrst objektov CC-SI uvrščamo med Druge gradbene inženirske 
objekte za šport, rekreacijo in prosti čas (šifra 24122). Kadar gre 
za parkirišča (ni bistveno, ali gre za avtodome, avtomobile, 
motorje ali tovornjake), pa jih, odvisno od tega, del katere ceste, 
uvrščamo med Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne 
ceste (šifra 21110) ali med Lokalne ceste in javne poti, 
nekategorizirane ceste in gozdne ceste (šifra 21120).« Na podlagi 



te klasifikacije so avtodomi dopustni v ustreznih namenskih rabah 
in ni potrebe, da se še dodatno navajajo. 

 

Vlagatelj pripombe J. Šubelj 

Zaporedna številka 
pripombe 

401-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 583/4, k. o. Podmolnik, v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Posamezni posegi na kmetijska zemljišča so bili obravnavani v 
elaboratu posegov na kmetijska zemljišča in v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje. Novih pobud za spremembo namenske 
rabe kmetijskih zemljišč v tej fazi postopka ni več mogoče 
obravnavati. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe M. Svet 

Zaporedna številka 
pripombe 

172-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na definicijo dvojčka ter tudi verižne in vrstne 
hiše (3. člen, 1. odstavek, 13., 119., 123. točka). Vlagateljica 
pripombe navaja, da ni nobenega utemeljenega razloga, da na 
primer dvojček ne bi mogel biti objekt, sestavljen iz dveh različno 
velikih delov, in enako tudi vrstna ali verižna hiša. V praksi se 
večkrat zgodi, da bi želela dva ali več investitorjev sočasno 
zgraditi objekt za svoje potrebe, ki pa so seveda med njimi samimi 
lahko tudi različne. Vlagateljica meni, da to določilo onemogoča 
gradnjo objekta z dvema ali več nanizanimi enotam, ki so prirejene 
potrebi posameznih investitorjev. 



Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Značilnost tipov zazidave, ki jih navaja vlagateljica pripombe, ni 
samo gradnja na parcelno mejo, ampak tudi sočasna gradnja, ki 
ravno zaradi enakih gabaritov ustvarjajo podobo urejenosti in 
oblikovne zaključenosti. Dopuščanje različnih gabaritov lahko 
rezultira v vizualnem kaosu, saj se prilagajanje objektov potrebam 
investitorjev osredotoča le na mikromerilo, gledano širše pa zaradi 
množice različnih stilov predstavlja oblikovno degradacijo 
prostora. Podrobnejše kriterije bo mogoče določiti na podlagi 
novih strokovnih podlag in natančnejših analitičnih gradiv za 
dopolnitev področja tipologije v OPN MOL ID, ko bodo izdelani in 
bodo izboljšali nekatere opredelitve pojmov, na novo opredelili 
dopustne posege in ustrezneje opredelili območja. 

 

Vlagatelj pripombe Svet staršev OŠ dr. Vita Kraigherja 

Zaporedna številka 
pripombe 

948-001 

Povzetek pripombe Pripomba je predlog za določitev II. stopnje varstva pred hrupom 
na območju osnovnih šol, vrtcev in otroških igrišč. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. Veljavna 
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list 
RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) določa, da se na območjih 
centralnih dejavnosti, kamor sodijo tudi osnovne šole in vrtci, ter 
na območjih zelenih površin, določi III. SVPH. 

 

Vlagatelj pripombe M. Svetek 

Zaporedna številka 
pripombe 

312-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe dela 
zemljišča s parc. št. 1421/20, k. o. Sostro, iz kmetijskega zemljišča 
v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo, saj obstoječi 
zazidljivi del zemljišča ob upoštevanju odmikov in velikosti parcel 
ne omogoča nove gradnje stanovanjskega objekta ob obstoječi 
kmetiji. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane, 
saj je bilo za predlagano širitev poselitvenega območja izdano 
negativno prvo mnenje Ministrstva za kmetijstvo in okolje (zdaj 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) z obrazložitvijo, 
da je predlog v nasprotju s predpisi in usmeritvami za varstvo 
kmetijskih zemljišč, v naselju pa so še razpoložljiva prosta stavbna 
zemljišča. 

 

Vlagatelj pripombe B. Svetina 

Zaporedna številka 
pripombe 

24-001 



Povzetek pripombe Vlagateljica pripombe predlaga ponovno preveritev gradbenih linij, 
ki opredeljujejo možne prizidave. Na zemljišču s parc. št. 411/24, 
k. o. Trnovsko predmestje, želi prizidati del objekta do niza garaž, 
tako da bo objekt primeren za uporabo gibalno ovirane osebe. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Glede na stanje in potrebe v prostoru se za podobne primere, kot 
jih je dopuščal zazidalni načrt (prizidave objektov do garažnih 
nizov ipd.), dopustijo dodatni posegi, ki se omejijo z gradbenimi 
črtami. 

 

Vlagatelj pripombe B. Svetina 

Zaporedna številka 
pripombe 

488-001 

Povzetek pripombe Vlagateljica pripombe predlaga na zemljišču s parc. št. 411/24, k. 
o. Trnovsko predmestje, širitev stavbe proti garažam na desni 
strani in proti atriju na južnem delu. S posegom bo omogočena 
prilagoditev objekta za uporabo gibalno ovirane osebe. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Glede na stanje in potrebe v prostoru se za podobne primere, kot 
jih je dopuščal zazidalni načrt (prizidave objektov do garažnih 
nizov ipd.), dopustijo dodatni posegi, ki se omejijo z gradbenimi 
črtami. 

 

Vlagatelj pripombe B. T. 

Zaporedna številka 
pripombe 

234-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša dopustnost gradnje EUP SL-191. Vlagatelj 
se ne strinja s popolno pozidavo na območju obstoječega parka 
na križišču Trubarjeve in Resljeve ceste oziroma naj višina 
novogradnje ne presega višine objektov na Trubarjevi cesti. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Na podlagi usklajevanj s pristojnimi nosilci urejanja prostora 
(Ministrstvom za kulturo in Zavodom RS za varstvo kulturne 
dediščine) in izdelanimi idejnimi zasnovami objekta se delno 
korigirajo usmeritve za pozidavo območja SL-191. Skladno z 
določili nekdaj veljavnega ZN, v katerem je bilo že predvideno, da 
se del območja pozida, se dopušča navezava novega objekta na 
slepo fasado objekta ob Resljevi cesti, ki leži severno od 
predvidene gradnje, pozidava proti jugu pa se omeji. Nepozidan 
zunanji prostor na južni strani v navezavi na Trubarjevo ulico je 
opredeljen kot javna površina ter je v tem delu širok več kot 10 m 
in namenjen pešcem. Drevo na jugozahodnem delu EUP 
predstavlja pomembno vrednoto v gosto poseljenem mestnem 
okolju, zato se navede zahteva po njegovi ohranitvi oziroma 
nadomestitvi v neposredni bližini. 

 

Vlagatelj pripombe TAM-TAM 

Zaporedna številka 
pripombe 

224-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na Prilogo 3. Vlagatelj pripombe predlaga, da 
se pogoji za postavitev velikih in malih stenskih tabel na 



gradbiščnih ograjah izenačijo s pogoji, ki veljajo za postavitev 
velikih stenskih tabel in malih stenskih tabel, navedenih v točki 2b. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Zaradi usklajenosti določil odloka se popravi določilo za postavitev 
tabel na gradbiščnih ograjah. 

 

Vlagatelj pripombe TAM-TAM 

Zaporedna številka 
pripombe 

225-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na Prilogo 3. Vlagatelj pripombe predlaga 
popravek določila prehodne širine za pešce, tako da je širina, 
določena v drugi alineji 6. točke (Plakatni stebri), enaka širini, 
določeni v peti alineji 1. točke, in sicer 1,20 m. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V prvi točki Priloge 3 so navedeni splošni pogoji za postavitev 
objektov za oglaševanje, ki se nanašajo na vse vrste objektov za 
oglaševanje. Za posamezne vrste objektov za oglaševanje so v 
nadaljevanju lahko določeni tudi drugačni, praviloma strožji pogoji. 
Plakatni stebri so postavljeni neposredno na tleh in v prostoru 
predstavljajo relativno velike objekte, zato se ohranja obstoječe 
določilo, da je treba okoli plakatnega stebra zagotoviti najmanj 
2,00 m prostega pločnika. 

 

Vlagatelj pripombe Tanja Kodrič Jurko, odvetnica 

Zaporedna številka 
pripombe 

1122-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na ukinitev načina urejanja z OPPN, 
povečanje dopustne višine objektov in popravek RL poti. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V postopku izdelave OPN MOL ID so bili upoštevani enotni kriteriji 
za določitev območij urejanja z OPPN, ki jih predpisuje ZPNačrt. 
OPPN so praviloma predpisani za območja, kjer gre za poseg, ki 
zahteva celovit pristop, za območja celovite prenove, širitev 
naselja za vsa območja, večja od 5.000 m2, za sanacijo razpršene 
gradnje, za območja, ki nimajo urejenih dostopov, parcelacije in 
niso komunalno opremljena, ter za gradnjo objektov in naprav 
gospodarske javne infrastrukture. 
V skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 
99/07) je treba v primeru ukinitve obveze po izdelavi OPPN v OPN 
MOL ID prostorske izvedbene pogoje določiti z enako 
natančnostjo in v taki vsebini, kot jih določa pravilnik za izdelavo 
OPPN. V tem primeru morajo biti rešitve prikazane na 
geodetskem načrtu. OPPN je bil opuščen samo za tista območja, 
kjer so bile izdelane vsebine, ki jih predpisuje zakon. Zaradi 
kompleksnosti predmetnega območja (reševanje dostopov, 
umestitev objektov, zelene površine, poplavna varnost ipd.) 
ukinitev OPPN ni sprejemljiva.  
 
Višanje višin objektov ni sprejemljivo, saj se lokacija nahaja v 
stanovanjskem območju (nizki objekti, večja koncentracija odprtih 
zelenih površin med objekti).  



 
Način izrisa regulacijskih elementov za določitev javnih prometnic 
v OPN MOL ID je opisan v Strokovni podlagi za izris regulacijskih 
elementov za javne prometne površine v grafičnem delu OPN 
MOL ID, LUZ, d.d., 2012. Z upoštevanjem 5. odstavka 23. člena, 
ki obravnava regulacijske črte, se potek RL lahko spreminja tudi v 
sklopu izdelave OPPN, zato se pripomba v tem delu ne upošteva. 

 

Vlagatelj pripombe D. Tanšek 

Zaporedna številka 
pripombe 

1165-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopustnost nadvišanja dela objekta za 
eno etažo. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe P. in M. Testen 

Zaporedna številka 
pripombe 

1032-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na zavrnitev spremembe namenske rabe in 
tipologije zazidave v EUP RN-408 v SSsv in V tako, da se na tem 
območju ohranita namenska raba SSce in tip NB, kot je v 
veljavnem OPN MOL ID. Vlagatelja pripombe menita, da bo ob 
predvideni gradnji do 60 stanovanjskih enot nemogoče zagotoviti 
ustrezno velikost zelenih površin, parkirnih površin, odmikov, 
prometno ureditev ..., in predlagata, da se naselju hiš dodeli 
funkcionalno zemljišče na mestu obstoječih parkirišč v zamenjavo 



za predvideno zemljišče z garažami po ZN. Zanima ju tudi, kakšni 
so predvideni protipoplavni ukrepi, kakšna je strategija glede 
stanovanjske politike in gradnje socialnih stanovanj ter ali 
zmogljivosti vrtcev in šol zadostujejo za predvideno gradnjo. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba za zavrnitev spremembe namenske rabe, tipologije in 
višine za EUP RN-408 iz dopolnjenega osnutka OPN MOL ID ni 
sprejemljiva. Predlagana sprememba je skladna s strateškimi 
usmeritvami razvoja MOL, urbanistično zasnovo razvoja Rudnika 
in urbanističnimi merili: dostopnost, komunalna opremljenost, 
ustrezna namenska raba. V skladu s strategijo trajnostnega 
razvoja MOL se zgoščuje pozidava na zazidljivih in že 
infrastrukturno opremljenih območjih, mestno tkivo se dograjuje in 
razvija z upoštevanjem zmogljivosti infrastrukture ter varovanjem 
naravnega zaledja mesta in primarnih virov. S tem se omogočata 
notranji razvoj mesta in sanacija degradiranih območij. Predlagana 
lokacija je prometno dostopna, predlagana namenska raba je 
komplementarna z obstoječo, obravnavano območje je neurejeno, 
zaraščeno in neizkoriščeno. Urbanistična zasnova razvoja 
Rudnika v zasledovanju strateško zastavljenega cilja po zgoščanju 
poselitve ob vpadnicah predvideva dopolnjevanje in 
preoblikovanje pozidave ob Jurčkovi cesti, med drugim z 
umeščanjem centralnih dejavnosti, zgoščanjem poselitve in 
dopuščanjem višjega gabarita, ki je glede na to, da se gradi na 
barjanskem terenu, še vedno dokaj nizek (P+2, mestoma do P+3 
za urbanistične poudarke).  
OPN MOL ID za EUP RN-408 predpisuje splošne pogoje, ki 
veljajo za območja z namensko rabo SSsv in tipom stavb V, s tem, 
da je višina omejena na P+2. Število stanovanj ni predpisano. 
Predvidena pozidava mora biti načrtovana tako, da so izpolnjeni 
zahtevani faktorji in pogoji (FZP, zadostno število parkirnih mest, 
zadostni odmiki, ustreznost prometnega napajanja). Poleg tega 
velja, da mora vsaka predvidena gradnja že skladno z veljavnimi 
predpisi zadostiti pogojem in omejitvam za posege v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav (pri tem je treba zagotoviti, da 
se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem 
območju in izven njega), in pogojem za zagotovitev zadostnega 
števila parkirnih mest. Glede na ocenjeno povečanje števila 
stanovanj v območju (največ 30 do 40) ni pričakovati toliko novih 
otrok za vrtec in učencev za osnovno šolo, da bi bila zaradi 
gradnje v EUP RN-408 potrebna gradnja novega vrtca ali osnovne 
šole. OPN MOL ID pa predvsem zaradi predvidenih gradenj v 
območjih OPPN zagotavlja rezervate za širitev nekaterih enot 
vrtca in osnovne šole, rezervata za vrtca Galjevica in Ilovica in 
rezervat za osnovno šolo Ilovica. 
Urejanje funkcionalnih zemljišč objektov in določanje stanovanjske 
politike MOL sta predmet drugih postopkov. 

 

Vlagatelj pripombe Tivoli projekt d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

1088-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopustna odstopanja od načrtovanih 
rešitev za OPPN 106 - Kolizej. Vlagatelj predlaga, da lahko ob 



Gosposvetski cesti konzolni nadstrešek na nivoju venca izjemoma 
sega prek gradbene meje predvidene stavbe. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V OPPN 106 – Kolizej je v 59. členu »Dopustna odstopanja od 
načrtovanih rešitev«, točka 2, 4 alineja, navedeno, da ob 
Gosposvetski cesti lahko konzolni nadstrešek na nivoju venca 
izjemoma sega prek meje predvidene stavbe, zato se v grafični 
prilogi OPN MOL ID gradbena meja spremeni v gradbeno linijo, s 
tem bo dopustna tudi izvedba konzolnega nadstreška na nivoju 
venca. 

 

Vlagatelj pripombe M. Tomelj 

Zaporedna številka 
pripombe 

402-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 102/21, k. o. Trnovsko predmestje, iz pretežno 
večstanovanjskih površin (SScv.V) v splošne eno- in 
dvostanovanjske površine (SSse.NA), to je priključitev k sosednji 
enoti ali spremembo tipa objekta v NV. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je bila v postopku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID 
obravnavana že kot pobuda, vendar ni bila sprejemljiva. Na 
podlagi dodatno predloženih dokumentov in dokazil, da zemljišče 
ne predstavlja pripadajočega zemljišča k stavbi Jeranova 14, se 
namenska raba zemljišča s parc. št. 102/21, k. o. Trnovsko 
predmestje, spremeni iz pretežno večstanovanjskih površin 
(SScv.V) v splošne eno- in dvostanovanjske površine (SSse.NA). 
Zemljišče se priključi k sosednji EUP TR-339 (SSse.NA). 

 

Vlagatelj pripombe M. Tomelj 

Zaporedna številka 
pripombe 

653-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 102/21, k. o. Trnovsko predmestje, iz pretežno 
večstanovanjskih površin (SScv.V) v splošne eno- in 
dvostanovanjske površine (SSse.NA), to je priključitev k sosednji 
enoti ali spremembo tipa objekta v NV. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je bila v postopku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID 
obravnavana že kot pobuda, vendar ni bila sprejemljiva. Na 
podlagi dodatno predloženih dokumentov in dokazil, da zemljišče 
ne predstavlja pripadajočega zemljišča k stavbi Jeranova 14, se 
namenska raba zemljišča s parc. št. 102/21, k. o. Trnovsko 
predmestje, spremeni iz pretežno večstanovanjskih površin 
(SScv.V) v splošne eno- in dvostanovanjske površine (SSse.NA). 
Zemljišče se priključi k sosednji EUP TR-339 (SSse.NA). 

 

Vlagatelj pripombe N. Tomšič 

Zaporedna številka 
pripombe 

358-001 



Povzetek pripombe Pripomba je nasprotovanje spremembi stopnje varstva pred 
hrupom na stanovanjskem območju Mesarska cesta iz II. v III. 
stopnjo varstva pred hrupom. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. Na podlagi 
ugotovitev okoljskega poročila se je v okviru predloga s. d. OPN 
MOL ID karta hrupa spremenila tako, da je odpravila 
pomanjkljivosti, ugotovljene v javno razgrnjenem okoljskem 
poročilu. Osnovo za pripravo karte hrupa so predstavljali zakonski 
okvir ter kriteriji, ki so bili postavljeni v okviru strokovne podlage 
Spremembe in dopolnitve področij varstva pred hrupom v OPN 
MOL ID (A-PROJEKT, 2015), ki so bili dopolnjeni na podlagi 
priporočil iz okoljskega poročila ter upoštevanja pripomb z javne 
razgrnitve dopolnjenega osnutka SD OPN MOL ID.  
Za območje stanovanjskega naselja ob Mesarski cesti se določi II. 
SVPH, razen v pasu ob Poljanski cesti, kjer se določi III. SVPH. 

 

Vlagatelj pripombe S. Topolnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

698-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na širitev stavbnih površin za namen 
stanovanjske gradnje na zemljiščih s parc. št. 1682/4 in 1682/5, 
obe k. o. Dobrova. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Predlagani poseg spremembe namenske rabe navedenega 
zemljišča iz kmetijskih površin v stanovanjske površine se ne 
upošteva, saj ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij ter varstvenimi režimi. 
Poleg tega z vidika zagotavljanja racionalne rabe prostora poseg 
ne predstavlja zaokroževanja ali zgoščanja naselja, temveč zgolj 
novo širitev poselitve. 

 

Vlagatelj pripombe Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d. 

Zaporedna številka 
pripombe 

1026-001 

Povzetek pripombe Pripomba je večplastna in se nanaša na: 
 
1. združitev EUP JA-304 in JA-306 v eno enoto, 
2. spremembo urbanističnih parametrov, 
3. možnost sočasne izdelave predvidenih OPPN. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

1. Pripomba je sprejemljiva. Območji EUP JA-304 in JA-306 se 
združita v eno enoto EUP JA-306.  
 
2. Pripomba je sprejemljiva. Združena EUP prevzema urbanistične 
parametre EUP JA-306. Urbanistične spremembe so posledica 



širšega urejanja območja, ki na severnem delu pridobiva nov 
trgovsko-nakupovalni center, v osrednjem delu nov mestni park, 
južno od parka pa novo potezo urbanega tkiva. Prav ob tem robu 
se dopuščajo višje izrabe, saj je s tem definirana južna stran parka 
in dan predpogoj za kakovostno morfološko zgradbo mesta. 
Vzpostavitev mestnega parka tudi omogoča povečevanje stopnje 
zazidanosti in nadomeščanje zelenih površin na strehi objekta. 
 
3. Sočasnost izvajanja predvidenih OPPN dejansko ni predmet 
OPN MOL ID, temveč postopka izdelave OPPN. OPN MOL ID 
sočasnost dopušča. 

 

Vlagatelj pripombe Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d. 

Zaporedna številka 
pripombe 

1028-001 

Povzetek pripombe Pripomba je večplastna in se nanaša na: 
 
1. opredelitev tipologije podzemne garaže, 
2. spremembo urbanističnih parametrov, 
3. ureditev lastništva. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

1. Pripomba ni sprejemljiva. Odlok o OPN MOL ID ne predvideva 
opredelitve tipologije za podzemne objekte, jih pa dopušča. 
Gradnja garažnih stavb pod zemljo je dopustna, tipologija pa se 
ne opredeli, saj gre za namensko rabo ZPp. 
 
2. Pripomba je delno sprejemljiva. Določilo o faktorju zazidanosti 
se spremeni tako, da je omogočena izvedba podzemne garaže ob 
zagotovitvi, da mora raščen teren (s travo, grmovnicami, drevjem 
in drugimi zasaditvami) pokrivati najmanj 60 % površine enote 
urejanja prostora JA-262. 
 
3. Pripomba ni sprejemljiva. Ureditev lastništva ali lastniških 
razmerij ni predmet OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d. 

Zaporedna številka 
pripombe 

648-001 

Povzetek pripombe Pripomba je večplastna in se nanaša na: 
 
1. združitev EUP JA-304 in JA-306 v eno enoto, 
2. spremembo urbanističnih parametrov, 
3. možnost sočasne izdelave predvidenih OPPN. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

1. Pripomba je sprejemljiva. Območji EUP JA-304 in JA-306 se 
združita v eno enoto EUP JA-306.  
 
2. Pripomba je sprejemljiva. Združena EUP prevzema urbanistične 
parametre EUP JA-306. Urbanistične spremembe so posledica 
širšega urejanja območja, ki na severnem delu pridobiva nov 
trgovsko nakupovalni center, v osrednjem delu nov mestni park, 
južno od parka pa novo potezo urbanega tkiva. Prav ob tem robu 



se dopuščajo višje izrabe, saj je s tem definirana južna stran parka 
in dan predpogoj za kakovostno morfološko zgradbo mesta. 
Vzpostavitev mestnega parka tudi omogoča povečevanje stopnje 
zazidanosti in nadomeščanje zelenih površin na strehi objekta. 
 
3. Sočasnost izvajanja predvidenih OPPN dejansko ni predmet 
OPN MOL ID, temveč postopka izdelave OPPN. OPN MOL ID 
sočasnost dopušča. 

 

Vlagatelj pripombe Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d. 

Zaporedna številka 
pripombe 

650-001 

Povzetek pripombe Pripomba je večplastna in se nanaša na: 
1. opredelitev tipologije podzemne garaže, 
2. spremembo urbanističnih parametrov, 
3. ureditev lastništva. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

1. Pripomba ni sprejemljiva. Odlok o OPN MOL ID ne predvideva 
opredelitve tipologije za podzemne objekte, jih pa dopušča. 
Gradnja garažnih stavb pod zemljo je dopustna, tipologija pa se 
ne opredeli, saj gre za namensko rabo ZPp. 
 
2. Pripomba je delno sprejemljiva. Določilo o faktorju zazidanosti 
se spremeni tako, da je omogočena izvedba podzemne garaže ob 
zagotovitvi, da mora raščen teren (s travo, grmovnicami, drevjem 
in drugimi zasaditvami) pokrivati najmanj 60 % površine enote 
urejanja prostora JA-262. 
 
3. Pripomba ni sprejemljiva. Ureditev lastništva ali lastniških 
razmerij ni predmet OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe M. Tržan 

Zaporedna številka 
pripombe 

389-001 

Povzetek pripombe A) Pobuda se nanaša na izvzem objektov Tržaška 132 in 134 iz 
EUP VI-529 z načinom urejanja OPPN. Za novo EUP naj se 
spremeni način urejanja v OPN MOL ID, zmanjša delež FZP ter 
dopustita ureditev zunanjih teras in ureditev mirujočega prometa. 
 
B) V pobudi je podan predlog, da se preveri način pridobitve 
rešitve (natečaj ali variante). 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

A) Objekti in zemljišča v območju OPPN so funkcionalna celota, 
zato se morajo novi posegi načrtovati usklajeno za celotno 
območje. Za območje morajo biti usklajene oblikovne rešitve, 
dostopnost območja glede na novo povezovalno cesto ter ureditev 
mirujočega prometa za obstoječe in nove objekte. 
 
B) Natečaj je bil izveden. Rešitve iz natečaja naj se vgradijo v 
OPPN. Če bo v OPPN zaradi spremenjenih razmer na območju ali 
drugačnih namer investitorja zasnova bistveno odstopala od 



natečajnih rešitev, je treba izdelati variantne rešitve. Obveznost za 
izdelavo variantnih rešitev se zato ukine, ker je že podana v PPIP. 

 

Vlagatelj pripombe TSmedia, d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

1133-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na Prilogo 3. Vlagatelj pripombe navaja, da 
se določbe spreminjajo tako, da osnutek v večini primerov 
zmanjšuje dovoljene površine oglasnih nosilcev. V nadaljevanju 
navaja, da bi morala biti ustrezna velikost oglasnega nosilca 
odvisna od lege in lokacije.  
Vlagatelj predlaga, da naj Mestna občina Ljubljana umakne 
predlagane spremembe Priloge 3 ter pripravi ustreznejše 
strokovne kriterije za velikost oglasnih nosilcev. Kriteriji pa naj v 
presojo velikosti vključijo lego lokacije in cono, v kateri se 
nahajajo. Kot povedano zgoraj, ni mogoče tako občutno zmanjšati 
površin oglasnih nosilcev, ne da bi se opravila kakršna koli 
strokovna analiza, ali bo navedeno vplivalo na konkurenco. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Popravki Priloge 3 ne zmanjšujejo dopustnih površin oglasnih 
nosilcev. Pregled pogojev, navedenih v II. poglavju Priloge 3, 
pokaže, da so določila za velikost samostoječe ali stenske table, 
svetlobne vitrine, plakatnega stebra, obešanke na drogovih javne 
razsvetljave, transparenta, prenosnega uličnega panoja in 
pozdravne table MOL ostala nespremenjena. Dodal se je pogoj 
velikosti za veliko enonožno tablo, ki je prej manjkal (do 20,00 
m2). Za vrtljivo lamelno samostoječo ali stensko tablo pa se je 
izvedla uskladitev določil v odloku glede na tip table, tako je 
samostoječa izvedba omejena na velikost do 12,00 m2 (kot vse 
velike samostoječe table), stenska izvedba pa je omejena do 
velikosti 20,00 m2, kar je celo 2,00 m2 več, kot je bilo dopustno s 
starimi določili. Na enak način se je izvedel tudi popravek za 
samostoječi ali stenski svetlobni prikazovalnik (displej). 

 

Vlagatelj pripombe M. Turenšek 

Zaporedna številka 
pripombe 

614-001 

Povzetek pripombe Z izgradnjo povezovalne ceste med Cesto Dolomitskega odreda in 
Tržaško cesto bodo poplavno ogrožena območja ob Tržaški cesti, 
zato naj se ob Malem grabnu izvede nasip, ki bo preprečil izlivanje 
poplavnih vod proti načrtovanemu podvozu. Ob tem naj se struga 
Malega grabna tudi očisti in poglobi. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Poplavna ogroženost se zaradi izgradnje podvoza ne sme 
povečati na nobenem zemljišču. Z vodnogospodarskimi ureditvami 
ob gradnji podvoza je treba sočasno zagotoviti takšne ukrepe, ki 
ne bodo poslabšali stanja poplavne ogroženosti na širšem 
območju Viča in Vrhovcev. Za vse ureditve v zvezi s podvozom je 
treba pridobiti soglasje MOP ARSO. V letu 2015 se začenja z 
izdelavo projektne dokumentacije za poplavno varnost JZ 
Ljubljane med jezom Bokalci in izlivom Malega grabna v 
Ljubljanico, kjer bodo predvideni vsi ukrepi v zvezi z izboljšanjem 



poplavne varnosti na JZ Ljubljane. Protipoplavni ukrepi in ureditve 
na Malem grabnu so sicer določeni v državnem prostorskem 
načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in 
naselij v Občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 
72/13). 

 

Vlagatelj pripombe I. Ulčar 

Zaporedna številka 
pripombe 

376-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe, tako da se 
poselitev razširi na zemljišča severno od EUP DR-704, na 
območje vrzeli v obstoječi pozidavi ob Mladinski ulici. Vlagateljica 
pripombe navaja, da so v postopku priprave OPN MOL ter 
njegovih sprememb in dopolnitev že večkrat podali identično 
pobudo (pobuda št. 648) za spremembo namenske rabe na 
zemljiščih s parc. št. 843/1, 843/9, 843/10, 843/11, 843/12, 843/13 
in 843/15, vse k. o. Glince, iz kmetijskih površin v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo (večstanovanjsko ali 
individualno). 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predlagani poseg je v neskladju z varstvenimi režimi. Območje se 
nahaja na območju najboljših kmetijskih zemljišč, na katerih 
strateške usmeritve ne predvidevajo novih poselitvenih površin, ter 
na območju poplav, kjer nove širitve niso dopustne. Poseg je v 
nasprotju s predpisi in usmeritvami za varstvo kmetijskih zemljišč, 
zato je negativno mnenje podal tudi nosilec urejanja prostora 
(Ministrstvo za kmetijstvo). 

 

Vlagatelj pripombe I. Ulčar 

Zaporedna številka 
pripombe 

377-001 

Povzetek pripombe Pripomba podaja mnenje, da ukinitev ceste na zemljišču s parc. 
št. 843/15, k. o. Glince, ni smiselna, saj bi potekala po sredini 
območja, ki je primeren za pozidavo. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V dopolnjenem predlogu sprememb in dopolnitev OPN MOL ID 
navedena pripomba predstavlja tehnični popravek. V grafičnem 
delu veljavnega OPN MOL ID je bila neustrezno izrisana os za 
določitev javne poti za vsa vozila preko zemljišča s parc. št. 
843/15, k. o. Glince, v enoti urejanja prostora DR-469, za katero je 
določena namenska raba K1 (I. območje kmetijskih zemljišč). V 
naravi te prometnice ni; ureditev javne prometnice tudi ni potrebna 
za gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči v primeru iz pripombe. 
Izbris določil za ureditev javne prometnice v primeru iz pripombe 
je zato ustrezen. OPN MOL ID v primeru enote urejanja prostora 
DR-469 določa namensko rabo K1, na kateri gradnja ni dopustna. 

 

Vlagatelj pripombe I. Ulčar 

Zaporedna številka 
pripombe 

507-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe, tako da se 
poselitev razširi na zemljišča severno od EUP DR-704, na 
območje vrzeli v obstoječi pozidavi ob Mladinski ulici. Vlagateljica 
pripombe navaja, da so v postopku priprave OPN MOL ter 
njegovih sprememb in dopolnitev že večkrat podali identično 
pobudo (pobuda št. 648) za spremembo namenske rabe na 
zemljiščih s parc. št. 843/1, 843/9, 843/10, 843/11, 843/12, 843/13 
in 843/15, vse k. o. Glince, iz kmetijskih površin v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo (večstanovanjsko ali 
individualno). 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predlagani poseg je v neskladju z varstvenimi režimi. Območje se 
nahaja na območju najboljših kmetijskih zemljišč, na katerih 
strateške usmeritve ne predvidevajo novih poselitvenih površin, ter 
na območju poplav, kjer nove širitve niso dopustne. Poseg je v 
nasprotju s predpisi in usmeritvami za varstvo kmetijskih zemljišč, 
zato je negativno mnenje podal tudi nosilec urejanja prostora 
(Ministrstvo za kmetijstvo). 

 

Vlagatelj pripombe I. Ulčar 

Zaporedna številka 
pripombe 

763-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe, tako da se 
poselitev razširi na zemljišča severno od EUP DR-704, na 
območje vrzeli v obstoječi pozidavi ob Mladinski ulici. Vlagateljica 
pripombe navaja, da so v postopku priprave OPN MOL ter 
njegovih sprememb in dopolnitev že večkrat podali identično 
pobudo (pobuda št. 648) za spremembo namenske rabe na 
zemljiščih s parc. št. 843/1, 843/9, 843/10, 843/11, 843/12, 843/13 
in 843/15, vse k. o. Glince, iz kmetijskih površin v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo (večstanovanjsko ali 
individualno). 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predlagani poseg je v neskladju z varstvenimi režimi. Območje se 
nahaja na območju najboljših kmetijskih zemljišč, na katerih 
strateške usmeritve ne predvidevajo novih poselitvenih površin, ter 
na območju poplav, kjer nove širitve niso dopustne. Poseg je v 
nasprotju s predpisi in usmeritvami za varstvo kmetijskih zemljišč, 
zato je negativno mnenje podal tudi nosilec urejanja prostora 
(Ministrstvo za kmetijstvo). 

 

Vlagatelj pripombe H. Ulčar Šumčić 

Zaporedna številka 
pripombe 

319-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša spremembo namenske rabe na delu 
zemljišča s parc. št. 1603/4, k. o. Sostro, iz kmetijskih zemljišč v 
zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V tej fazi postopka sprememb in dopolnitev sprememba dela 
zemljišča s parc. št. 1603/4, k. o. Sostro, iz kmetijskih zemljišč v 
zazidljivo zemljišče ni sprejemljiva, saj se ne nanaša na 
spremenjene vsebine OPN MOL ID – pripomba po vsebini 



predstavlja novo pobudo za spremembo OPN MOL ID. Glede na 
vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in dopolnitev OPN MOL ID 
(Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega naznanila o javni razgrnitvi 
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o 
prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki je 
bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani Mestne občine 
Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti MOL ter v 
časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave pripomb z 
javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in predlogi, ki se 
nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo ter 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Posamezni posegi na kmetijska zemljišča so bili obravnavani v 
elaboratu posegov na kmetijska zemljišča in v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje. Novih pobud za spremembo namenske 
rabe kmetijskih zemljišč v tej fazi postopka ni več mogoče 
obravnavati. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe F. Ules 

Zaporedna številka 
pripombe 

973-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na območje EUP ČR-711 v Nadgorici in na 
usmeritve za pripravo OPPN 424 Center varne vožnje v ČS 
Črnuče. Predlagana je sprememba urbanističnih parametrov, saj 
naj bi bili neugodni glede na prevladujoč program za avto-športne 
dejavnosti (zazidanost 70 %, višina objektov do 20 m, obseg 
zelenih površin le 15 %) ter na spremembo preširokih 
urbanističnih usmeritev (predvideni so vsi objekti, ki jih določa 10. 
člen odloka za gospodarske cone, športni objekti za avto-moto 
dejavnosti in površine za izredne razmere). Predlagana je 
uskladitev urbanističnih usmeritev s Pravilnikom o kriterijih za 
načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na najboljših 
kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij, saj so za objekte, 
opredeljene v 10. členu odloka, v Črnučah že predvidene druge 
gospodarske cone (ČR-645, ČR-587 med Kamniško progo in 
Štajersko cesto ter ČR-545 severno od Brnčičeve ulice, na 
zemljišču SCT v stečaju). 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Na podlagi dodatnih usklajevanj z nosilci urejanja prostora je bila 
kot najustreznejša varianta, ki je bila vključena v predlog 
sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, izbrana varianta 2 - 
severovzhodna varianta. Lokacija je zmanjšana glede na zahteve 
pripomb iz javne razgrnitve in zahtev nosilca urejanja prostora za 
kmetijstvo. S tem se poseg usmerja predvsem na gozdna in 
zemljišča v zaraščanju.  



 
Upoštevane so bile usmeritve in omilitveni ukrepi Okoljskega 
poročila k spremembam in dopolnitvam OPN MOL ID (ohranjanje 
najkvalitetnejših habitatov in jelševij ob vodotokih in kanalih; 
zagotovitev ustrezne poplavne varnosti pred izvedbo načrtovanih 
posegov; zagotovitev, da hrup ne bo presegal mejnih vrednosti in 
dodatno obremenjeval poselitvenih območij v okolici; izvedba 
arheoloških raziskav pred načrtovanim posegom). 
 
V usmeritvah za načrtovano gospodarsko cono so vključene tudi 
usmeritve z namenom ohranitve ključnih prezračevalnih koridorjev 
(elaborat Analiza klime mesta Ljubljana, naročnik Mestna občina 
Ljubljana, november 2000): »Med posameznimi objekti je treba 
ohraniti nepozidane površine, ki bodo omogočale večji pretok 
zračnih tokov. Treba je zagotoviti ustrezno ureditev zelenih 
površin znotraj območja, kar pomeni zasaditev z vegetacijo za 
filtriranje prahu. Objekti morajo biti orientirani vzporedno s smerjo 
zračnih tokov in ne prečno na njihovo smer. V območju se mora 
preprečiti prizemne emisije zaradi prevladovanja severnih in 
severovzhodnih prezračevalnih tokov, s katerimi se širijo snovi v 
smer središča mesta.«. 
 
Za območje je predvidena priprava OPPN, v okviru katerega bodo 
predvideni tudi ukrepi za zmanjšanje vizualne izpostavljenosti 
gospodarske cone. Pripomba je delno upoštevana tako, da je v 
usmeritvah za OPPN določeno, da se višina objektov opredeli v 
OPPN. Faktorji izkoriščenosti se nanašajo na programsko 
zasnovo OPPN, tudi na objekte nizke gradnje, ne le na stavbe. 
Pripomba glede uskladitve dejavnosti z načrtovanim programom v 
območju OPPN se upošteva na način, da je v območju dopustna 
le izgradnja centra varne vožnje, pri katerem pa se predvideva 
večji delež objektov nizke gradnje kot stavb. Urbanistični pogoji 
določajo dopustne objekte in dejavnosti v območju ter se glasijo: 
»Iz nabora objektov za namensko rabo IG niso dopustni objekti: 
12510 Industrijske stavbe, 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča in 
24203 Objekti za ravnanje z odpadki. V območju so dopustni tudi 
objekti in dejavnosti varne vožnje s spremljevalnim programom: 
241 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti 
čas, ki so potrebni za ureditev dejavnosti centra varne vožnje.« 

 

Vlagatelj pripombe F. Ules 

Zaporedna številka 
pripombe 

974-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša pomanjkljivost OPN MOL ID, saj bi moral biti 
po Pravilniku za posege v prostor na najboljših kmetijskih 
zemljiščih izdelan elaborat načrtovanih prostorskih ureditev, ki je 
obvezna priloga dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev 
OPN MOL ID. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Poseg na najboljša kmetijska zemljišča za to gospodarsko cono je 
bil (v fazi predloga) nadomeščen z izvzemom primerljive površine 
nepozidanih stavbnih zemljišč s spremembo namenske rabe 
prostora nazaj v kmetijska zemljišča. 
 



Na podlagi dodatnih usklajevanj z nosilci urejanja prostora je bila 
kot najustreznejša varianta, ki je bila vključena v predlog 
sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, izbrana varianta 2 - 
severovzhodna varianta. Lokacija je zmanjšana glede na zahteve 
pripomb iz javne razgrnitve in zahtev nosilca urejanja prostora za 
kmetijstvo. S tem se poseg usmerja predvsem na gozdna in 
zemljišča v zaraščanju. 

 

Vlagatelj pripombe F. Ules 

Zaporedna številka 
pripombe 

975-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na neskladnost dopolnjenega osnutka 
sprememb in dopolnitev OPN MOL ID (gospodarska cona 
Nadgorica) z omilitvenimi ukrepi, določenimi v okoljskem poročilu 
(določitev nadomestnih kmetijskih zemljišč za gospodarsko cono 
Nadgorica). 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Glede na analizo prostora MOL in potenciale za razvoj 
gospodarskih dejavnosti na novih površinah je lokacija v Nadgorici 
najprimernejša. To je ugotovljeno v strokovni podlagi »Raziskava 
lokacij in opredelitev pogojev za avtosejem in center varne in 
športne vožnje ter za proizvodne dejavnosti« (UL BF, 2013), kjer 
je bila izdelana preveritev prostorskih možnosti za umestitev 
centra varne in športne vožnje, večnamenske parkirne površine 
ter proizvodnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana. 
Preveritev je bila izdelana po metodologiji analize privlačnosti, 
ranljivosti in ustreznosti, s čimer je zagotovljeno soočenje 
razvojnih potreb in okoljevarstvenih zahtev ter predlagan izbor 
možnih lokacij. Ker je analiza pripravljena za celotno območje 
občine, pokaže morebitne alternativne rešitve za vsako od 
predvidenih dejavnosti in omogoča primerjavo ustreznosti 
posameznih lokacij. Glede na varstveni scenarij je bila kot 
najustreznejša potencialna lokacija za umestitev centra varne 
vožnje identificirana lokacija pri Nadgorici. 
 
Pravilnik o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov 
v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij 
(Uradni list RS, št. 110/08) je bil upoštevan z določitvijo treh 
variant možnosti umestitve gospodarske cone Nadgorica: a) 
varianta 1 - zahodna varianta (umestitev gospodarske cone 
neposredno prometno infrastrukturo - železniško progo Ljubljana-
Kamnik in ob obstoječo poselitev ob Štajerski cesti), b) varianta 2 - 
severovzhodna varianta (umestitev gospodarske cone ob mejo z 
Občino Trzin, ob tem je za priključitev gospodarske cone na 
obstoječo prometno infrastrukturo s povezovalno cesto načrtovan 
tudi dostop do Štajerske ceste) in varianta 3 - vzhodna varianta 
(umestitev gospodarske cone na način, da je zagotovljen največji 
možni odmik od Štajerske ceste in obstoječe poselitve ob njej, ob 
tem je za priključitev gospodarske cone na obstoječo prometno 
infrastrukturo s povezovalno cesto načrtovan tudi dostop do 
Štajerske ceste). 
 
V okoljskem poročilu je bilo navedeno, kakšne so potrebne 
spremembe dopolnjenega osnutka OPN MOL, da bo ta sprejemljiv 



z vidika vplivov na okolje, naravo, kulturno dediščino in zdravje 
ljudi. Podane so bile usmeritve in kriteriji, ki jih mora pripravljavec 
plana v fazi usklajevanj upoštevati in skladno s tem oblikovati 
predlog sprememb in dopolnitev OPN MOL. Tak pristop je skladen 
s slovensko zakonodajo in Direktivo o Celovitih presojah vplivov 
na okolje. Predlog sprememb in dopolnitev OPN MOL ID je 
usklajen z zahtevami okoljskega poročila. 
 
Omilitveni ukrepi so bili določeni s podrobnimi usmeritvami za 
izvedbo OPPN. Poseg na najboljša kmetijska zemljišča za to 
gospodarsko cono je bil (v fazi predloga) nadomeščen z 
izvzemom primerljive površine nepozidanih stavbnih zemljišč s 
spremembo namenske rabe prostora nazaj v kmetijska zemljišča. 
Na podlagi dodatnih usklajevanj z nosilci urejanja prostora je bila 
kot najustreznejša varianta, ki je bila vključena v predlog 
sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, izbrana varianta 2 - 
severovzhodna varianta. Lokacija je zmanjšana glede na zahteve 
pripomb iz javne razgrnitve in zahtev nosilca urejanja prostora za 
kmetijstvo. S tem se poseg usmerja predvsem na gozdna in 
zemljišča v zaraščanju.  
 
Upoštevane so bile usmeritve in omilitveni ukrepi Okoljskega 
poročila k spremembam in dopolnitvam OPN MOL ID (ohranjanje 
najkvalitetnejših habitatov in jelševij ob vodotokih in kanalih; 
zagotovitev ustrezne poplavne varnosti pred izvedbo načrtovanih 
posegov; zagotovitev, da hrup ne bo presegal mejnih vrednosti in 
dodatno obremenjeval poselitvenih območij v okolici; izvedba 
arheoloških raziskav pred načrtovanim posegom). 

 

Vlagatelj pripombe F. Ules 

Zaporedna številka 
pripombe 

976-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na neskladnost dopolnjenega osnutka 
sprememb in dopolnitev OPN MOL ID (gospodarska cona 
Nadgorica) s Pravilnikom o kriterijih za načrtovanje prostorskih 
ureditev in posegov v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih 
zunaj območij naselij (Uradni list RS, št. 110/08), saj v 
dopolnjenem osnutku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID niso 
določena nadomestna kmetijska zemljišča za gospodarsko cono 
Nadgorica. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Glede na analizo prostora MOL in potenciale za razvoj 
gospodarskih dejavnosti na novih površinah je lokacija v Nadgorici 
najprimernejša. To je ugotovljeno v strokovni podlagi »Raziskava 
lokacij in opredelitev pogojev za avtosejem in center varne in 
športne vožnje ter za proizvodne dejavnosti« (UL BF, 2013), kjer 
je bila izdelana preveritev prostorskih možnosti za umestitev 
centra varne in športne vožnje, večnamenske parkirne površine 
ter proizvodnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana. 
Preveritev je bila izdelana po metodologiji analize privlačnosti, 
ranljivosti in ustreznosti, s čimer je zagotovljeno soočenje 
razvojnih potreb in okoljevarstvenih zahtev ter predlagan izbor 
možnih lokacij. Ker je analiza pripravljena za celotno območje 
občine, pokaže morebitne alternativne rešitve za vsako od 



predvidenih dejavnosti in omogoča primerjavo ustreznosti 
posameznih lokacij. Glede na varstveni scenarij je bila kot 
najustreznejša potencialna lokacija za umestitev centra varne 
vožnje identificirana lokacija pri Nadgorici. 
 
Pravilnik o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov 
v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij 
(Uradni list RS, št. 110/08) je bil upoštevan z določitvijo treh 
variant možnosti umestitve gospodarske cone Nadgorica: a) 
varianta 1 - zahodna varianta (umestitev gospodarske cone 
neposredno prometno infrastrukturo - železniško progo Ljubljana-
Kamnik in ob obstoječo poselitev ob Štajerski cesti), b) varianta 2 - 
severovzhodna varianta (umestitev gospodarske cone ob mejo z 
Občino Trzin, ob tem je za priključitev gospodarske cone na 
obstoječo prometno infrastrukturo s povezovalno cesto načrtovan 
tudi dostop do Štajerske ceste) in varianta 3 - vzhodna varianta 
(umestitev gospodarske cone na način, da je zagotovljen največji 
možni odmik od Štajerske ceste in obstoječe poselitve ob njej, ob 
tem je za priključitev gospodarske cone na obstoječo prometno 
infrastrukturo s povezovalno cesto načrtovan tudi dostop do 
Štajerske ceste). 
 
V okoljskem poročilu je bilo navedeno, kakšne so potrebne 
spremembe dopolnjenega osnutka OPN MOL, da bo ta sprejemljiv 
z vidika vplivov na okolje, naravo, kulturno dediščino in zdravje 
ljudi. Podane so bile usmeritve in kriteriji, ki jih mora pripravljavec 
plana v fazi usklajevanj upoštevati in skladno s tem oblikovati 
predlog sprememb in dopolnitev OPN MOL. Tak pristop je skladen 
s slovensko zakonodajo in Direktivo o Celovitih presojah vplivov 
na okolje. Predlog sprememb in dopolnitev OPN MOL ID je 
usklajen z zahtevami okoljskega poročila. 
 
Omilitveni ukrepi so bili določeni s podrobnimi usmeritvami za 
izvedbo OPPN. Poseg na najboljša kmetijska zemljišča za to 
gospodarsko cono je bil (v fazi predloga) nadomeščen z 
izvzemom primerljive površine nepozidanih stavbnih zemljišč s 
spremembo namenske rabe prostora nazaj v kmetijska zemljišča.  
Na podlagi dodatnih usklajevanj z nosilci urejanja prostora je bila 
kot najustreznejša varianta, ki je bila vključena v predlog 
sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, izbrana varianta 2 - 
severovzhodna varianta. Lokacija je zmanjšana glede na zahteve 
pripomb iz javne razgrnitve in zahtev nosilca urejanja prostora za 
kmetijstvo. S tem se poseg usmerja predvsem na gozdna in 
zemljišča v zaraščanju.  
 
Upoštevane so bile usmeritve in omilitveni ukrepi Okoljskega 
poročila k spremembam in dopolnitvam OPN MOL ID (ohranjanje 
najkvalitetnejših habitatov in jelševij ob vodotokih in kanalih; 
zagotovitev ustrezne poplavne varnosti pred izvedbo načrtovanih 
posegov; zagotovitev, da hrup ne bo presegal mejnih vrednosti in 
dodatno obremenjeval poselitvenih območij v okolici; izvedba 
arheoloških raziskav pred načrtovanim posegom). 

 

Vlagatelj pripombe F. Ules 



Zaporedna številka 
pripombe 

977-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na nesprejemljivost umestitve gospodarske 
cone v dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, 
saj je gospodarska cona v neskladju s strateškimi usmeritvami 
razvoja Ljubljane, da naj se ohranijo ključni prezračevalni koridorji 
ter je poleg kmetijske rabe to območje pomembno tudi kot 
območje režima zelenega sistema Ljubljane, ki povezuje Sračjo 
dolino z gozdovi na Straškem vrhu. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V usmeritvah za načrtovano gospodarsko cono so vključene tudi 
usmeritve z namenom ohranitve ključnih prezračevalnih koridorjev 
(elaborat Analiza klime mesta Ljubljana, naročnik Mestna občina 
Ljubljana, november 2000): »Med posameznimi objekti je treba 
ohraniti nepozidane površine, ki bodo omogočale večji pretok 
zračnih tokov. Treba je zagotoviti ustrezno ureditev zelenih 
površin znotraj območja, kar pomeni zasaditev z vegetacijo za 
filtriranje prahu. Objekti morajo biti orientirani vzporedno s smerjo 
zračnih tokov in ne prečno na njihovo smer. V območju se mora 
preprečiti prizemne emisije zaradi prevladovanja severnih in 
severovzhodnih prezračevalnih tokov, s katerimi se širijo snovi v 
smer središča mesta.«. 

 

Vlagatelj pripombe F. Ules 

Zaporedna številka 
pripombe 

978-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na nesprejemljivost umestitve gospodarske 
cone v dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, 
saj se bo s pozidavo povečal promet skozi Črnuče, predvsem pa 
po Zasavski cesti, ki edina povezuje naselja Podgorice, 
Šentjakoba, Nadgorice in Ježe s Črnučami ter je brez hodnikov za 
pešce in kolesarske steze. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V OPN MOL ID je načrtovana dopolnitev prometnega sistema na 
širšem vplivnem območju. Predvidena je povezovalna cesta 
Zasavska - Brnčičeva (t. i. Severna tangenta), ki je načrtovana kot 
štiripasovnica z zelenicami, kolesarskimi stezami in hodniki, v 
naselju Šentjakob pa je načrtovana ureditev izven nivojskega 
prečkanja severne tangente za pešce in kolesarje. Poleg tega je v 
načrtu tudi državna povezovalna cesta Želodnik – Mengeš – 
Vodice, ki bo prevzela del prometa proti Štajerski in Gorenjski 
(Uredba o državnem lokacijskem načrtu za glavno cesto Želodnik–
Mengeš–Vodice na odseku Žeje–Vodice, Uradni list RS, št. 
53/07). 

 

Vlagatelj pripombe Ultrales d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

1161-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe v DR-451 
(zemljišča s parc. št. 1063/1, 1089/1, 1059/1, 1058/1, vse k. o. 
Dravlje) iz namenske rabe CDj (območja centralnih dejavnosti za 
javno upravo) v namensko rabo CU (osrednja območja centralnih 



dejavnosti) oziroma vsaj v območje CDd (območja centralnih 
dejavnosti brez stanovanj). Vlagatelji tudi predlagajo, da se za DR-
451 ukine način urejanja z OPPN in veljajo samo določila OPN 
MOL ID. Vlagatelji pripombe v nasprotnem primeru občino 
pozivajo k odkupu omenjenega zemljišča ali k ekvivalenti menjavi 
za primernejše zemljišče, ki bi njihovi družbi omogočilo nadaljnji 
razvoj. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V sklopu sprememb in dopolnitev OPN MOL ID se je območje DR-
451 izvzelo iz območja urejanja z OPPN. To pomeni, da je 
pripomba v tem delu že upoštevana. Preostali del pripombe, ki se 
nanaša na spremembo namenske rabe, ni v skladu s strateškimi 
usmeritvami, ki narekujejo vzpostavitev ustrezne mreže postaj 
gasilske reševalne službe na ozemlju MOL, ki bo zagotovila 
tveganjem in standardom ustrezen čas vožnje gasilskih vozil. 
Tako obravnavana lokacija ostaja rezervirana za potrebe Gasilske 
brigade Ljubljana, saj je bila določena na podlagi ustreznih 
dostopnih časov (prometna navezava, mreža dostopnosti, 
ustrezna velikost območja – pribl. 5000 m2) pa tudi z vedenjem, 
da je bilo območje DR-451 ob Regentovi cesti z dolgoročnim 
planom že določeno za javne dejavnosti, natančneje zelene 
površine (morfološka enota 9/1). 

 

Vlagatelj pripombe Univerza v Ljubljani 

Zaporedna številka 
pripombe 

518-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na gradnjo objekta za potrebe Univerze v 
Ljubljani. Vlagatelj predlaga, da se dopusti gradnja objekta pred 
uveljavitvijo OPPN. Predlaga tudi, da se jasneje definira, na kateri 
strani objekta Kazina je novogradnja predvidena. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Območje Južnega trga (OPPN 95) predstavlja pomemben mestni 
prostor, ki glede na zatečeno stanje obstoječe pozidave zahteva 
celovito prenovo. Urejanje na podlagi OPPN omogoča 
organizirano in optimalno urejanje območja. Pozidava objekta za 
potrebe Univerze v Ljubljani brez izdelave OPPN ni sprejemljiva, 
saj bi morebitna pozidava lahko onemogočala poznejše 
kompleksne ureditve celotnega območja Južnega trga. Na podlagi 
variantnih rešitev za celotno območje EUP se lahko izdela tudi 
OPPN le za del območja, predvidenega za urejanje z OPPN.  
Pripomba je sprejemljiva v delu, ki se nanaša na natančnejšo 
opredelitev, na kateri strani objekta Kazina je predvidena 
novogradnja. Usmeritve za izdelavo OPPN se korigirajo tako, da 
se navede, da je novogradnja za potrebe univerze dopustna 
severno od objekta Kazina. 

 

Vlagatelj pripombe Univerza v Ljubljani 

Zaporedna številka 
pripombe 

521-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na umestitev novih fakultet FS in FKKT na 
območje laboratorijskih polj Biotehniške fakultete Univerze v 
Ljubljani. Nova lokacija ni primerna. 



Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stavbno zemljišče za razvoj fakultet je glede na pripombe 
Univerze na javni razgrnitvi in glede na dodatno usklajevanje ter 
utemeljevanje potrebne ohranitve preizkusnih polj Biotehniške 
fakultete vrnjeno na obstoječo lokacijo ob PST. Pri tem je 
oblikovana kompromisna rešitev – pozidava se odmakne od PST, 
vzdolž katere se oblikujejo parkovne površine, zmanjša pa se tudi 
poseg na jugu, kjer se opredelijo kmetijska zemljišča.  
Kljub pripombam Univerze dovoz do območja fakultet 
Biotehniškega središča ni mogoč z zahoda, preko Tehnološkega 
parka in PST (PST je kulturni spomenik in spomenik oblikovane 
narave, obenem gre za poseg na območje protipoplavnih 
ukrepov). Dostop do novih fakultet se mora navezovati na 
obstoječ dostop s severa z Večne poti. 

 

Vlagatelj pripombe Univerza v Ljubljani 

Zaporedna številka 
pripombe 

523-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izvedbo prometne povezave območja 
OPPN 65 preko PST do Tehnološkega parka Brdo. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Priključevanje na obodno javno prometno mrežo je v veljavnem 
OPN MOL ID že določeno. Predlog ureditve ceste iz smeri 
Tehnološkega parka Brdo ni mogoč, saj predstavlja nesprejemljiv 
poseg v zeleni sistem Ljubljane, kjer je tudi PST, ki je kulturni 
spomenik in spomenik oblikovane narave (Odlok o razglasitvi Poti 
spominov in tovarištva za zgodovinski spomenik, Uradni list SRS, 
št. 17/85). Predlagana cestna povezava posega na območje 
protipoplavnih ukrepov (Odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje zadrževalnika Brdnikova, Uradni 
list RS, št. 63/12). Edini mogoč dostop na območje je mogoče 
urediti z vzhoda z Jamnikarjeve ulice, alternativa obstaja še s 
severne strani z Večne poti. 

 

Vlagatelj pripombe Univerza v Ljubljani 

Zaporedna številka 
pripombe 

525-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopolnitev pogojev glede določil 
prometne infrastrukture v EUP MS-166. Vlagatelj predlaga 
dopolnitev določil. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V dopolnjenem osnutku OPN MOL ID je bila kot pogoj za gradnjo 
novih objektov za potrebe Univerze v Ljubljani izdelana prometna 
preveritev uvoza/izvoza na Erjavčevo cesto. Na podlagi izdelane 
prometne študije se v PPIP za MS-166 korigirajo določila za 
prometno infrastrukturo tako, da se za potrebe objektov Univerze 
v Ljubljani z Erjavčeve dopusti le en uvoz/izvoz, ostale pa je treba 
ukiniti. 

 

Vlagatelj pripombe Univerza v Ljubljani 



Zaporedna številka 
pripombe 

527-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo določil OPN MOL ID tako, da 
se v sklopu urbanističnih pogojev za EUP VI-378 ob Jadranski in 
Jamovi ulici dovoli etažnost objektov do P+3. Vlagatelj pripombe 
še predlaga, da se na zemljišču s parc.št. 128/1 omogoči 
postavitev fakultetne označevalne table ob Tržaški cesti. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Zaradi tipologije obstoječe zazidave ob Jamovi cesti se ohranja 
PPIP za višino P+2. Pripomba glede označevalne table je že 
upoštevana, saj je ob javnih cestah že dopustno postaviti 
turistično in drugo obvestilno signalizacijo za obveščanje o smeri 
ciljev po sistemu MOLIS v skladu s predpisi o prometni 
signalizaciji in o občinskih cestah. 

 

Vlagatelj pripombe Univerza v Ljubljani 

Zaporedna številka 
pripombe 

997-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na umestitev novih fakultet FS in FKKT na 
območje laboratorijskih polj Biotehniške fakultete. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stavbno zemljišče za razvoj fakultet je glede na pripombe 
Univerze na javni razgrnitvi in glede na dodatno usklajevanje ter 
utemeljevanje potrebne ohranitve preizkusnih polj Biotehniške 
fakultete vrnjeno na obstoječo lokacijo ob PST. Pri tem je 
oblikovana kompromisna rešitev – pozidava se odmakne od PST, 
vzdolž katere se oblikujejo parkovne površine, zmanjša pa se tudi 
poseg na jugu, kjer se opredelijo kmetijska zemljišča.  
Kljub pripombam Univerze dovoz do območja fakultet 
Biotehniškega središča ni mogoč z zahoda, preko Tehnološkega 
parka in PST (PST je kulturni spomenik in spomenik oblikovane 
narave, obenem gre za poseg na območje protipoplavnih 
ukrepov). Dostop do novih fakultet se mora navezovati na 
obstoječ dostop s severa z Večne poti. 

 

Vlagatelj pripombe Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 

Zaporedna številka 
pripombe 

135-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na umestitev novih fakultet FS in FKKT na 
območje laboratorijskih polj Biotehniške fakultete Univerze v 
Ljubljani. Nova lokacija ni primerna. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stavbno zemljišče za razvoj fakultet je glede na pripombe 
Univerze na javni razgrnitvi in glede na dodatno usklajevanje ter 
utemeljevanje potrebne ohranitve preizkusnih polj Biotehniške 
fakultete vrnjeno na obstoječo lokacijo ob PST. Pri tem je 
oblikovana kompromisna rešitev – pozidava se odmakne od PST, 
vzdolž katere se oblikujejo parkovne površine, zmanjša pa se tudi 
poseg na jugu, kjer se opredelijo kmetijska zemljišča.  
Kljub pripombam Univerze dovoz do območja fakultet 
Biotehniškega središča ni mogoč z zahoda, preko Tehnološkega 
parka in PST (PST je kulturni spomenik in spomenik oblikovane 



narave, obenem gre za poseg na območje protipoplavnih 
ukrepov). Dostop do novih fakultet se mora navezovati na 
obstoječ dostop s severa z Večne poti. 

 

Vlagatelj pripombe Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za investicije 

Zaporedna številka 
pripombe 

1091-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopolnitev pogojev glede določil 
prometne infrastrukture v EUP MS-166. Vlagatelj predlaga 
dopolnitev določil. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V dopolnjenem osnutku OPN MOL ID je bila kot pogoj za gradnjo 
novih objektov za potrebe Univerze v Ljubljani izdelana prometna 
preveritev uvoza/izvoza na Erjavčevo cesto. Na podlagi izdelane 
prometne študije se v PPIP za MS-166 korigirajo določila za 
prometno infrastrukturo tako, da se za potrebe objektov Univerze 
v Ljubljani z Erjavčeve dopusti le en uvoz/izvoz, ostale pa je treba 
ukiniti. 

 

Vlagatelj pripombe Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za investicije 

Zaporedna številka 
pripombe 

1093-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na gradnjo objekta za potrebe Univerze v 
Ljubljani. Vlagatelj predlaga, da se dopusti gradnja objekta pred 
uveljavitvijo OPPN. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Za območje je obvezna izdelava OPPN. EUP SL-198 predstavlja 
pomemben mestni prostor, ki glede na zatečeno stanje obstoječe 
pozidave zahteva celovito prenovo. Urejanje na podlagi OPPN 
omogoča organizirano in optimalno urejanje območja. Pozidava 
objekta za potrebe Univerze brez izdelave OPPN ni sprejemljiva, 
saj bi morebitna pozidava onemogočala poznejše kompleksne 
ureditve celotnega območja Južnega trga. 

 

Vlagatelj pripombe Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za investicije 

Zaporedna številka 
pripombe 

1094-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo določil OPN MOL ID tako, da 
se v sklopu urbanističnih pogojev za EUP VI-378 ob Jadranski in 
Jamovi ulici dovoli etažnost objektov do P+3. Vlagatelj pripombe 
še predlaga, da se na zemljišču s parc. št. 128/1 omogoči 
postavitev fakultetne označevalne table ob Tržaški cesti. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Zaradi tipologije obstoječe zazidave ob Jamovi cesti se ohranja 
PPIP za višino P+2. Pripomba glede označevalne table je že 
upoštevana, saj je ob javnih cestah že dopustno postaviti 
turistično in drugo obvestilno signalizacijo za obveščanje o smeri 
ciljev po sistemu MOLIS v skladu s predpisi o prometni 
signalizaciji in o občinskih cestah. 

 



Vlagatelj pripombe Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za investicije 

Zaporedna številka 
pripombe 

1096-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izvedbo prometne povezave območja 
OPPN 65 preko PST do Tehnološkega parka Brdo. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Priključevanje na obodno javno prometno mrežo je v veljavnem 
OPN MOL ID že določeno. Predlog ureditve ceste iz smeri 
Tehnološkega parka Brdo ni mogoč, saj predstavlja nesprejemljiv 
poseg v zeleni sistem Ljubljane, kjer je tudi PST, ki je kulturni 
spomenik in spomenik oblikovane narave (Odlok o razglasitvi Poti 
spominov in tovarištva za zgodovinski spomenik, Uradni list SRS, 
št. 17/85). Predlagana cestna povezava posega na območje 
protipoplavnih ukrepov (Odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje zadrževalnika Brdnikova, Uradni 
list RS, št. 63/12). Edini mogoč dostop na območje je mogoče 
urediti z vzhoda z Jamnikarjeve ulice, alternativa obstaja še s 
severne strani z Večne poti. 

 

Vlagatelj pripombe Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za investicije 

Zaporedna številka 
pripombe 

1097-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na prestavitev OPPN 65 na lokacijo 
laboratorijskih polj Biotehniške fakultete. Nova lokacija ni 
primerna. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stavbno zemljišče za razvoj fakultet je glede na pripombe 
Univerze na javni razgrnitvi in glede na dodatno usklajevanje ter 
utemeljevanje potrebne ohranitve preizkusnih polj Biotehniške 
fakultete vrnjeno na obstoječo lokacijo ob PST. Pri tem je 
oblikovana kompromisna rešitev – pozidava se odmakne od PST, 
vzdolž katere se oblikujejo parkovne površine, zmanjša pa se tudi 
poseg na jugu, kjer se opredelijo kmetijska zemljišča.  
Kljub pripombam Univerze dovoz do območja fakultet 
Biotehniškega središča ni mogoč z zahoda, preko Tehnološkega 
parka in PST (PST je kulturni spomenik in spomenik oblikovane 
narave, obenem gre za poseg na območje protipoplavnih 
ukrepov). Dostop do novih fakultet se mora navezovati na 
obstoječ dostop s severa z Večne poti. 

 

Vlagatelj pripombe Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana 

Zaporedna številka 
pripombe 

489-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo meje zazidljivosti EUP SO-
2057 za potrebe izgradnje objektov in ureditev Psihiatrične klinike 
Razori. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba za zaokrožitev poselitvenega območja na zahodni strani 
EUP SO-2057 je sprejemljiva, ker se s posegom zagotovi ureditev 
v javni koristi in ker je poseg skladen z urbanističnimi merili 
(zaokrožitev obstoječega poselitvenega območja). Za namene 
gradnje male komunalne čistilne naprave in sistema ponikanja 



čiste padavinske vode za potrebe objektov v SO-2057 se določi 
PPIP v SO-2058, ki dopušča gradnjo navedenih objektov in 
ureditev. 

 

Vlagatelj pripombe Uprava BTC d.d. 

Zaporedna številka 
pripombe 

990-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na novo prometno ureditev križišča 
Argentinske in Ameriške ulice, ohranitev obstoječe prečne 
povezave med Ameriško ulico in Ulico Ambrožič Novljana ter na 
nove investicijske namere v trgovsko-poslovno dejavnost zahodno 
od območja BTC City. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

1. Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. OPN MOL ID 
kot dokument podaja pogoje, pod katerimi se morajo prostorske 
ureditve izvesti. Sem sodijo tudi ureditve prometne mreže. Vendar 
pa je projektno reševanje vsakega posega posebej stvar veščine 
projektanta in sodelovanja vseh deležnikov v prostoru. OPN MOL 
ID tako preko namenske rabe in drugih urbanističnih parametrov 
daje okvir za različne projektne rešitve, ki pa morajo biti nato 
usklajene z vsemi interesnimi skupinami. Tako je predlagana 
prometna rešitev predmet usklajevanja med deležniki v prostoru in 
dejansko ni predmet OPN MOL ID kot takega. Končna projektna 
rešitev je vsebina OPPN oziroma PGD, h kateremu morajo biti 
podana vsa ustrezna soglasja.  
2. Pripomba se upošteva. Plansko opredeljena prečna povezava 
med Ameriško ulico in Ulico Ambrožič Novljana sicer ostaja 
opredeljena, vendar se obstoječa cesta ohranja do dejanske 
izvedbe prej omenjene povezave. 
3. V zadnjem delu pripomba podaja mnenje. 

 

Vlagatelj pripombe M. Uran 

Zaporedna številka 
pripombe 

844-001 

Povzetek pripombe Vlagateljica pripombe predlaga odstranitev zapuščenih garaž ob 
Gradaščici, tako da se sama brv lahko izvede kot povezovalna 
ploščad med obema bregovoma in predstavlja nadaljevanje 
oblikovne prakse kakovostnega urejanja obrečnega prostora 
Gradaščice. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Odstranitev objektov je dopustna po splošnih določilih odloka OPN 
MOL ID (13. člen, 1. odstavek). Odstranitev objektov ni v domeni 
MOL, saj niso na javnih površinah, temveč na zasebnih zemljiščih. 

 

Vlagatelj pripombe M. Uran 

Zaporedna številka 
pripombe 

847-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izvedbo nove brvi v podaljšku 
Vrhovnikove ulice čez Gradaščico. Vlagateljica pripombe 
opozarja, da mora biti zaradi poplave projekt izgradnje nove brvi 



izveden tako, da je brv dovolj dvignjena in da nova brv spodaj v 
ničemer ne ovira povečanega pretoka vode ob poplavah. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

OPN MOL ID predpisuje lokacijo in širino brvi. Objekt mora glede 
na svoj namen izpolnjevati bistvene zahteve, ki jih predpisuje 
Zakon o graditvi objektov (mehanska odpornost in stabilnost, 
varnost pred požarom, higienska in zdravstvena zaščita in zaščite 
okolice, varnost pri uporabi, zaščita pred hrupom, varčevanje z 
energijo in ohranjanje toplote). V postopku pridobivanja 
gradbenega dovoljenja za brv bo treba pridobiti tudi projektne 
pogoje in soglasje ARSO, kjer bodo podani tudi natančnejši pogoji 
za ustrezno dimenzioniranje brvi. 

 

Vlagatelj pripombe M. Uran 

Zaporedna številka 
pripombe 

849-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izvedbo nove brvi v podaljšku 
Vrhovnikove ulice čez Gradaščico (TR-263). Vlagateljica pripombe 
opozarja, da mora biti zaradi poplave projekt izgradnje nove brvi 
izveden tako, da je brv dovolj dvignjena in da nova brv spodaj v 
ničemer ne ovira povečanega pretoka vode ob poplavah. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

OPN MOL ID predpisuje lokacijo in širino brvi. Objekt mora glede 
na svoj namen izpolnjevati bistvene zahteve, ki jih predpisuje 
Zakon o graditvi objektov (mehanska odpornost in stabilnost, 
varnost pred požarom, higienska in zdravstvena zaščita in zaščite 
okolice, varnost pri uporabi, zaščita pred hrupom, varčevanje z 
energijo in ohranjanje toplote). V postopku pridobivanja 
gradbenega dovoljenja za brv bo treba pridobiti tudi projektne 
pogoje in soglasje ARSO, kjer bodo podani tudi natančnejši pogoji 
za ustrezno dimenzioniranje brvi. 

 

Vlagatelj pripombe J. Uratnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

26-001 

Povzetek pripombe Zagotovi naj se izgradnja ceste in komunalne infrastrukture po 
novi cesti od Ceste Andreja Bitenca do novo zgrajenih objektov (v 
sklopu ureditve Ceste Andreja Bitenca) ter uredi kategorizacija 
nove ceste. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

OPN MOL ID se dopolni z načrtovanim javnim vodovodnim, 
kanalizacijskim in plinovodnim omrežjem. Sama izgradnja 
komunalne infrastrukture in kategorizacija ceste nista predmet 
OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe Urban d.o.o. (po pooblastilu) 

Zaporedna številka 
pripombe 

758-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 217/4 in 217/5, k. o. Podsmreka, iz gozdnih zemljišč (GO) 
v zazidljivo zemljišče (SSse). 



Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Predlagani poseg je na območju gozda in ni v skladu z 
urbanističnimi kriteriji. Na gradnjo v obravnavanem območju 
bistveno vplivajo naslednji elementi: ustreznost terena za gradnjo 
(minimalizirana potreba po tehničnih posegih (izvajanju opornih 
zidov, ipd.)), racionalna ureditev dostopov in komunalnih ureditev 
ter vizualna izpostavljenost lokacije. Posledično se gradnja na 
strmih pobočjih omejuje. Z nadaljnjimi posegi v gozdna zemljišča 
bi bili v neskladju s strateškimi izhodišči, ki narekujejo trajnostno in 
racionalno rabo prostora, ki se doseže z zgostitvami poselitve 
znotraj sedanjih zazidalnih površin (zapolnitve, zaokrožitve, 
prenove) ter preprečevanjem in sanacijo razpršene gradnje. 

 

Vlagatelj pripombe M. Urbanc 

Zaporedna številka 
pripombe 

168-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe. Vlagatelji se 
ne strinjajo z gradnjo. Želijo, da se EUP SL-191 spremeni 
namenska raba v ZPp in da je javna površina. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Na podlagi usklajevanj s pristojnimi nosilci urejanja prostora 
(Ministrstvom za kulturo in Zavodom RS za varstvo kulturne 
dediščine) in izdelanimi idejnimi zasnovami objekta se delno 
korigirajo usmeritve za pozidavo območja SL-191. Skladno z 
določili nekdaj veljavnega ZN, v katerem je bilo že predvideno, da 
se del območja pozida, se dopušča navezava novega objekta na 
slepo fasado objekta ob Resljevi cesti, ki leži severno od 
predvidene gradnje, pozidava proti jugu pa se omeji. Nepozidan 
zunanji prostor na južni strani v navezavi na Trubarjevo ulico je 
opredeljen kot javna površina ter je v tem delu širok več kot 10 m 
in namenjen pešcem. Drevo na jugozahodnem delu EUP 
predstavlja pomembno vrednoto v gosto poseljenem mestnem 
okolju, zato se navede zahteva po njegovi ohranitvi oziroma 
nadomestitvi v neposredni bližini. 

 

Vlagatelj pripombe M. Urbanc 

Zaporedna številka 
pripombe 

169-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na višino objekta. Vlagatelj predlaga, da 
predvideni objekt v EUP SL-191 ne bi presegal višine objektov na 
severni strani Trubarjeve ulice. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Na podlagi usklajevanj s pristojnimi nosilci urejanja prostora 
(Ministrstvom za kulturo in Zavodom RS za varstvo kulturne 
dediščine) in izdelanimi idejnimi zasnovami objekta se delno 
korigirajo usmeritve za pozidavo območja SL-191. Skladno z 
določili nekdaj veljavnega ZN, v katerem je bilo že predvideno, da 
se del območja pozida, se dopušča navezava novega objekta na 



slepo fasado objekta ob Resljevi cesti, ki leži severno od 
predvidene gradnje, pozidava proti jugu pa se omeji. Nepozidan 
zunanji prostor na južni strani v navezavi na Trubarjevo ulico je 
opredeljen kot javna površina ter je v tem delu širok več kot 10 m 
in namenjen pešcem. Drevo na jugozahodnem delu EUP 
predstavlja pomembno vrednoto v gosto poseljenem mestnem 
okolju, zato se navede zahteva po njegovi ohranitvi oziroma 
nadomestitvi v neposredni bližini. 

 

Vlagatelj pripombe URBI d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

720-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 12. člen, 2. odstavek, 1. alineja (ZPp). 
Vlagatelj pripombe sprašuje, ali se določilo nanaša samo na 
komunalne objekte, vode in naprave (kot je to določeno v 1. 
odstavku, 1. točka) ali so mišljeni samo komunalni vodi brez 
objektov in naprav. Ker pojem »komunalni vodi« predstavljajo 
preveliko in nepotrebno omejitev za izvajanje infrastrukture (tudi v 
parkih), vlagatelj predlaga, da se predpiše, da so posegi izvedeni 
pod nivojem terena, deli objektov, vodov in naprav, ki jih ni 
mogoče izvesti drugače kot nadzemno (na primer omarice, 
prehodi iz nadzemnega dela v podzemni ipd.) in predstavljajo 
manjši del naprave, objekta ali voda, pa se dopuščajo.  
Vlagatelj predlaga dopolnitev 1. alineje 1. odstavka 12. člena tako, 
da se glasi: 
– ZPp: komunalni objekti, vodi in naprave v podzemni izvedbi 
(razen omaric in drugih nujnih nadzemnih delov) in zbiralnice 
ločenih frakcij odpadkov ter 3. do 15. točka prvega odstavka. 
Pripomba se nanaša še na dopolnitev 12. člena, in sicer tako, da 
se povsod dopusti gradnja podpornih zidov kot objektov za varstvo 
pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih (podporni 
zidovi in drugi objekti iz te skupine). 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

1. Pripomba ni sprejemljiva. Spremembe določil niso potrebne, saj 
1. točka 1. odstavka 12. člena dopušča priključevanje objektov 
ZOO na komunalno infrastrukturo (komunalni vodi), komunalni 
objekti in naprave javnega komunalnega omrežja pa se ne 
nahajajo znotraj območja ZOO. 
2. Pripomba je sprejemljiva. Objekti za varstvo pred škodljivim 
delovanjem voda so že vključeni v obstoječo 12. točko 1. odstavka 
12. člena, ki dopušča objekte za obrambo in varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, vendar se zaradi jasnosti določila 
dodajo še z objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda. 
Za izvedbo podpornih zidov kot objektov za varstvo pred 
škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih se je dopolnila 
12. točka 1. odstavka 12. člena. 

 

Vlagatelj pripombe S. Urh 

Zaporedna številka 
pripombe 

356-001 

Povzetek pripombe prazna 



Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

prazna 

 

Vlagatelj pripombe S. Urh 

Zaporedna številka 
pripombe 

357-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na povezovalno pot med Ulico Nade 
Čamernikove in Jarčevo ulico na južnem robu zemljišča s parc. št. 
500/2, k. o. Glince. V pripombi je navedeno, da je ureditev javne 
povezovalne poti med Ulico Nade Čemernikove in Jarčevo ulico 
za obratovanje prostora nujno potrebna, saj je le na ta način 
mogoče zagotoviti krožno vez s Cesto Andreja Bitenca, ki 
omogoča tudi vožnjo komunalnim in intervencijskim vozilom. V 
pripombi je še navedeno, da preobsežne ureditve na zemljišču s 
parc. št. 500/3, k. o. Glince, onemogočajo ureditev povezovalne 
vezi v prostoru. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Z vidika zagotavljanja dostopnosti do obstoječih ureditev v 
prostoru in funkcioniranja prostora je ureditev povezovalnega 
odseka med Ulico Nade Čemernikove in Jarčevo ulico potrebna, 
saj le-ta zagotavlja prevoznost tudi komunalnim, intervencijskim in 
reševalnim vozilom. Določila v grafičnem delu OPN MOL ID za 
opredelitev prometnega koridorja so ustrezna, zaradi stanja na 
terenu se regulacijska linija delno korigira. Določila v OPN MOL ID 
predstavljajo eno od pravnih podlag za prepoznavanje nelegalno 
postavljenih ureditev v prostoru in zagon postopkov za odstranitev 
nelegalnih ureditev. 

 

Vlagatelj pripombe Urh arhitekti d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

171-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na legalizacijo dveh stanovanjskih objektov 
na zemljiščih s parc. št. 2092/4 in 2092/5, obe k. o. Vič. Objekta 
ne izpolnjujeta pogojev zahtevanega tipa objektov (NA) in 
zahtevane velikosti zemljišča, namenjenega gradnji, ki ji določen 
za dvojčke (objekta se stikata z eno stranico). 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Kot je bilo že obrazloženo v stališčih pobude št. 194, so strokovne 
podlage za presojo sprejemljivosti pobud za legalizacijo 
nedovoljenih gradenj v okviru postopka sprememb in dopolnitev 
OPN MOL ID, št. proj. 430-1679/2014, MOL OUP, Ljubljana 2014, 
predmetno pripombo na podlagi meril za presojo sprejemljivosti 
opredelile kot nesprejemljivo. Poseg ne ustreza kriterijem, ki 
dopuščajo legalizacijo. Objekt presega faktor zazidanosti, ima 
premajhne odmike od sosednjih zemljišč in stavb ter ne zagotavlja 
zadosti zelenih površin, kot so zahtevane pri tipu NA. 

 

Vlagatelj pripombe D. Veladžić 



Zaporedna številka 
pripombe 

1078-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo načina urejanja iz OPPN v 
OPN in legalizacijo objekta na zemljišču s parc. št. 79/2, k. o. 
Podmolnik. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Način urejanja na južnem delu OPPN ostane v veljavi v skladu z 
izdelanimi strokovnimi podlagami (Preveritev in predlog sprememb 
načinov urejanja na območju Zasavskega hribovja, Priloga 19 – 
Šentpavel, P-ZIN-28/13, Šabec Kalan Šabec – Arhitekti, 2013) 
predvsem iz naslednjih razlogov: postopek priprave OPPN 
zagotavlja sistematično in optimalno komunalno in prometno 
urejanje območja, OPPN omogoča enotno urejanje na strmejših 
delih stavbnih zemljišč, načrtovano območje OPPN je večjega 
obsega, v sklopu priprave OPPN je urejanje (sanacija) obstoječe 
gradnje lažja, legalizacija se ureja v postopku OPPN, območje se 
ureja v bližini mesta Ljubljana, zato se v naselju realno pričakuje 
sočasna organizirana gradnja več stavb. Legalizacija se ureja v 
postopku OPPN. 

 

Vlagatelj pripombe D. Veladžić 

Zaporedna številka 
pripombe 

275-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo načina urejanja iz OPPN v 
OPN in legalizacijo objekta na zemljišču s parc. št. 79/2, k. o. 
Podmolnik. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Način urejanja na južnem delu OPPN ostane v veljavi v skladu z 
izdelanimi strokovnimi podlagami (Preveritev in predlog sprememb 
načinov urejanja na območju Zasavskega hribovja, Priloga 19 – 
Šentpavel, P-ZIN-28/13, Šabec Kalan Šabec – Arhitekti, 2013) 
predvsem iz naslednjih razlogov: postopek priprave OPPN 
zagotavlja sistematično in optimalno komunalno in prometno 
urejanje območja, OPPN omogoča enotno urejanje na strmejših 
delih stavbnih zemljišč, načrtovano območje OPPN je večjega 
obsega, v sklopu priprave OPPN je urejanje (sanacija) obstoječe 
gradnje lažja, legalizacija se ureja v postopku OPPN, območje se 
ureja v bližini mesta Ljubljana, zato se v naselju realno pričakuje 
sočasna organizirana gradnja več stavb. Legalizacija se ureja v 
postopku OPPN. 

 

Vlagatelj pripombe D. Veladžić 

Zaporedna številka 
pripombe 

9-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 95. člen in na legalizacijo objekta na 
zemljišču s parc. št. 79/2, k. o. Podmolnik. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

95. člen odloka OPN MOL ID določa prostorske izvedbene pogoje 
do uveljavitve OPPN in ostaja v veljavi. Način urejanja na južnem 
delu OPPN ostane v veljavi v skladu z izdelanimi strokovnimi 
podlagami (Preveritev in predlog sprememb načinov urejanja na 
območju Zasavskega hribovja, Priloga 19 – Šentpavel, P-ZIN-



28/13, Šabec Kalan Šabec – Arhitekti, 2013) predvsem iz 
naslednjih razlogov: postopek priprave OPPN zagotavlja 
sistematično in optimalno komunalno in prometno urejanje 
območja, OPPN omogoča enotno urejanje na strmejših delih 
stavbnih zemljišč, načrtovano območje OPPN je večjega obsega, 
v sklopu priprave OPPN je urejanje (sanacija) obstoječe gradnje 
lažja, legalizacija se ureja v postopku OPPN, območje se ureja v 
bližini mesta Ljubljana, zato se v naselju realno pričakuje sočasna 
organizirana gradnja več stavb. Legalizacija se ureja v postopku 
OPPN. 

 

Vlagatelj pripombe Verdin d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

203-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe v delu EUP 
ŠE-740 iz K2 (druga kmetijska zemljišča) v namensko rabo IP 
(površine za industrijo), primerno za dejavnosti separiranja. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Posamezni posegi na kmetijska zemljišča so bili obravnavani v 
elaboratu posegov na kmetijska zemljišča in v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje. Novih pobud za spremembo namenske 
rabe kmetijskih zemljišč v tej fazi postopka ni več mogoče 
obravnavati. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe A. Viceljo 

Zaporedna številka 
pripombe 

966-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na zemljišče s parc. št. 381/28, k. o. 
Karlovško predmestje. Vlagateljica pripombe želi čim prej začeti z 
gradnjo stanovanjskega dvojčka. Glede na velikost in obliko 
parcele želi, da se parcela ne deli na dve različni območji 
poplavne nevarnosti ter da se ne deli cesta z drevoredom, zato 
prosi, da se zemljišče spet uvrsti v eno od obeh območij. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Za gradnjo v območju je treba predhodno izdelati OPPN 86 - 
ILOVICA (Mešano območje ob Jurčkovi), izvedeni morajo biti tudi 
omilitveni protipoplavni ukrepi. Pripomba za gradnjo stanovanjskih 
objektov je že po veljavnem OPN MOL ID v večji meri uresničljiva. 
Odlok OPN MOL ID določa, da je v območjih z namensko rabo CU 
– osrednja območja centralnih dejavnosti delež stanovanj lahko 
tudi 70 % BTP v EUP. Objekt, katerega predlog je bil priložen 
pobudi, ni stanovanjski dvojček, ampak večstanovanjski objekt. 
Dvojček sestavljata dve stanovanjski stavbi z enakimi gabariti, ki 
se gradita sočasno, na skupni vmesni parcelni meji in se stikata 
tako, da oblikujeta povezano prostostoječo hišo z ločenima 
vhodoma in ločenima parcelama, namenjenima gradnji. Pripomba 
o nedelitvi zemljišča je bila delno upoštevana že v razgrnjenem 
dopolnjenem osnutku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID – 
cesta z drevoredom, katere potek je bil prej predviden preko 
zemljišča, je bila prestavljena proti zahodu v os nasproti ležeče 
ceste. Uvrstitev celotne parcele v en poplavni razred ni mogoča, 
poplavne karte so izdelane glede na stanje poplav v prostoru ne 
glede na parcelne meje. 

 

Vlagatelj pripombe Video Art d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

912-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na pobudi ID 1720 in 1721. Vlagatelj 
pripombe predlaga gradnjo varovanih stanovanj oziroma 
večstanovanjskega objekta na zemljišču s parc. št. 809/237, k. o. 
Dravlje, in zemljišču s parc. št. 323/301, k. o. Zgornja Šiška, v 
EUP ŠI-273 in ŠI-477. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Pripomba ni sprejemljiva, saj območje predstavlja odprto zeleno 
površino v gosto pozidani stanovanjski soseski. Ohranjanje odprtih 
zelenih površin je nujno potrebno za zagotavljanje kakovosti 
bivanja. Obravnavano območje predstavlja odprto zeleno 
površino, ki leži neposredno ob Poti spominov in tovarištva. 
Zgoščevanje soseske z gradnjo novih objektov na odprtih zelenih 
oziroma parkirnih - manipulacijskih površinah ni sprejemljivo. 

 

Vlagatelj pripombe Video Art d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

914-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP ŠI-270. Vlagatelj pripombe predlaga, 
da se na zemljišču s parc. št. 323/335, k. o. Zgornja Šiška, v 
obstoječem zaklonišču uredi hostel. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Sprememba namembnosti zaklonišča na zemljišču s parc. št. 
323/335, k. o. Zgornja Šiška, ni dopustna. Parcela leži v EUP ŠI-
270, ki je namenjeno površinam za oddih, rekreacijo in šport. 

 

Vlagatelj pripombe Video Art d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

915-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na pobudo ID 536. Vlagatelj pripombe 
predlaga gradnjo varovanih stanovanj na zemljišču s parc. št. 
323/297, k. o. Zgornja Šiška, na območju EUP ŠI-392 z namensko 
rabo CDo – območja centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno 
izobraževanje. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Pripomba ni sprejemljiva, saj predlagani poseg ni v skladu s 
Strokovnimi podlagami za družbene dejavnosti (2009), s katerimi 
je na obravnavani lokaciji treba urediti odprta športna igrišča za 
potrebe šole. 

 

Vlagatelj pripombe Video Art d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

916-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP ŠI-449 in pobudo ID 1257. Vlagatelj 
pripombe predlaga umestitev večstanovanjskega objekta na 
zemljišče s parc. št. 809/182, k. o. Dravlje. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Pripomba ni sprejemljiva, saj gradnja novih objektov v zaključeni 
stanovanjski soseski ŠS 6 ni dopustna. Urbanistična zasnova 
soseske je bila nagrajena s Prešernovo nagrado, zato predstavlja 
eno od referenčnih primerov vzorno in celovito zasnovane 
soseske, ki se mora v največji meri ohranjati. Zgoščevanje 
soseske z gradnjo novih objektov na odprtih zelenih oziroma 
parkirnih - manipulacijskih površinah ni sprejemljivo. 

 

Vlagatelj pripombe Video Art d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

917-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na pobudo ID 1723. Vlagatelj pripombe 
predlaga gradnjo večstanovanjskega objekta na zemljišču s parc. 
št. 323/361, k. o. Zgornja Šiška, v EUP ŠI-477. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Pripomba ni sprejemljiva, saj gradnja novih objektov v zaključeni 
stanovanjski soseski ŠS 6 ni dopustna. Obravnavano območje 
predstavlja pomembno odprto površino strnjenega naselja. 
Urbanistična zasnova soseske je bila nagrajena s Prešernovo 
nagrado, zato predstavlja eno od referenčnih primerov vzorno in 
celovito zasnovane soseske, ki se mora v največji meri ohranjati. 
Zgoščevanje soseske z gradnjo novih objektov na odprtih zelenih 
oziroma parkirnih - manipulacijskih površinah ni sprejemljivo. 

 

Vlagatelj pripombe Video Art d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

918-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na pobudo ID 1722. Vlagatelj pripombe 
predlaga gradnjo večstanovanjskega objekta na zemljišču s parc. 
št. 323/43, k. o. Zgornja Šiška, v EUP ŠI-477. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Pripomba ni sprejemljiva, saj gradnja novih objektov v zaključeni 
stanovanjski soseski ŠS 6 ni dopustna. Obravnavano območje 
predstavlja pomembno odprto površino strnjenega naselja. 
Urbanistična zasnova soseske je bila nagrajena s Prešernovo 
nagrado, zato predstavlja eno od referenčnih primerov vzorno in 
celovito zasnovane soseske, ki se mora v največji meri ohranjati. 
Zgoščevanje soseske z gradnjo novih objektov na odprtih zelenih 
oziroma parkirnih - manipulacijskih površinah ni sprejemljivo. 

 

Vlagatelj pripombe Video Art d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

919-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP ŠI-449 na pobudo ID 1256. Vlagatelj 
pripombe predlaga umestitev večstanovanjskega objekta na 
zemljišče s parc. št. 809/279, k. o. Dravlje. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Pripomba ni sprejemljiva, saj gradnja novih objektov v zaključeni 
stanovanjski soseski ŠS 6 ni dopustna. Urbanistična zasnova 
soseske je bila nagrajena s Prešernovo nagrado, zato predstavlja 
eno od referenčnih primerov vzorno in celovito zasnovane 
soseske, ki se mora v največji meri ohranjati. Zgoščevanje 
soseske z gradnjo novih objektov na odprtih zelenih oziroma 
parkirnih - manipulacijskih površinah ni sprejemljivo. 

 

Vlagatelj pripombe Video Art d.o.o. 



Zaporedna številka 
pripombe 

920-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na pobudo ID 1284. Vlagatelj pripombe 
predlaga umestitev enostanovanjske hiše oziroma parkirišča na 
območje EUP ŠI-397 z namensko rabo ZPp  – parki. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Pripomba ni sprejemljiva, saj območje predstavlja odprto zeleno 
površino v gosto pozidani stanovanjski soseski. Ohranjanje odprtih 
zelenih površin je nujno potrebno za zagotavljanje kakovosti 
bivanja. Hkrati pa velikost in oblika parcel nista ustrezni za 
umestitev novih stanovanjskih objektov, saj ni mogoče zagotoviti 
ustreznih odprtih površin in odmikov od obstoječih stanovanjskih 
objektov. 

 

Vlagatelj pripombe J. Vidergar 

Zaporedna številka 
pripombe 

137-001 

Povzetek pripombe Pripomba je predlog za umik ureditve dostopa preko zemljišča s 
parc. št. 2239/45, k. o. Stožice, do predvidenega vrtca na 
zemljišču s parc. št. 2216/19, k. o. Stožice, iz OPN MOL ID ter tudi 
za umik izgradnje vrtca. V pripombi je navedeno, da želijo lastniki 
sosednjih zemljišč odkupiti zemljišče s parc. št. 2239/45, k. o. 
Stožice, in ga uporabljati za lastne namene ter da je dostop za 
predvideni vrtec mogoče urediti iz druge strani. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva tako, da se ukine načrtovana izgradnja 
vrtca in da se EUP BE-377 priključi EUP BE-390 z načinom 
urejanja OPN. Namenska raba prostora se spremeni iz območja 
centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje v 
splošne eno- in dvostanovanjske površine, dostop do zemljišča s 
parc. št. 2216/19, k. o. Stožice, se premakne z zemljišča s parc. 
št. 2239/45, k. o. Stožice, na zemljišče s parc. št. 2239/82, k. o. 
Stožice. 

 

Vlagatelj pripombe M. Vidergar 

Zaporedna številka 
pripombe 

221-001 

Povzetek pripombe Pripomba je predlog za umik ureditve dostopa preko zemljišča s 
parc. št. 2239/45, k. o. Stožice, do predvidenega vrtca na 
zemljišču s parc. številko 2216/19, k. o. Stožice, iz OPN MOL ID 
ter tudi za umik izgradnje vrtca. V pripombi je navedeno, da želijo 
lastniki sosednjih zemljišč odkupiti zemljišče s parc. št. 2239/45, k. 
o. Stožice, in ga uporabljati za lastne namene ter da je dostop za 
predvideni vrtec mogoče urediti iz druge strani. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva tako, da se ukine načrtovana izgradnja 
vrtca in da se EUP BE-377 priključi EUP BE-390 z načinom 
urejanja OPN. Namenska raba prostora se spremeni iz območja 
centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje v 



splošne eno- in dvostanovanjske površine, dostop do zemljišča s 
parc. št. 2216/19, k. o. Stožice, se premakne z zemljišča s parc. 
št. 2239/45, k. o. Stožice, na zemljišče s parc. št. 2239/82, k. o. 
Stožice. 

 

Vlagatelj pripombe M. Vidergar 

Zaporedna številka 
pripombe 

92-001 

Povzetek pripombe Pripomba je predlog za umik ureditve dostopa preko zemljišča s 
parc. št. 2239/45, k. o. Stožice, do predvidenega vrtca na 
zemljišču s parc. št. 2216/19, k. o. Stožice, iz OPN MOL ID ter tudi 
za umik izgradnje vrtca. V pripombi je navedeno, da želijo lastniki 
sosednjih zemljišč odkupiti zemljišče s parc. št. 2239/45, k. o. 
Stožice, in ga uporabljati za lastne namene ter da je dostop za 
predvideni vrtec mogoče urediti iz druge strani. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva tako, da se ukine načrtovana izgradnja 
vrtca in da se EUP BE-377 priključi EUP BE-390 z načinom 
urejanja OPN. Namenska raba prostora se spremeni iz območja 
centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje v 
splošne eno- in dvostanovanjske površine, dostop do zemljišča s 
parc. št. 2216/19, k. o. Stožice, se premakne z zemljišča s parc. 
št. 2239/45, k. o. Stožice, na zemljišče s parc. št. 2239/82, k. o. 
Stožice. 

 

Vlagatelj pripombe A. Videtič 

Zaporedna številka 
pripombe 

1117-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 458/6, k. o. Šmartno pod Šmarno goro, iz kmetijskih 
zemljišč (K2) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne 
pomeni zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja 
vrzeli. Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se 
nahaja na območju Natura 2000, na ekološko pomembnem 
območju ter na območju plazljivih in erozijsko nevarnih območij. 
Predlagani poseg je v neskladju s strateškimi izhodišči, ki 
narekujejo trajnostno in racionalno rabo prostora, ki se doseže z 
zgostitvami poselitve znotraj sedanjih zazidalnih površin 
(zapolnitve, zaokrožitve, prenove) ter preprečevanjem in sanacijo 
razpršene gradnje. 

 

Vlagatelj pripombe G. vidmar 

Zaporedna številka 
pripombe 

15-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 20/14, k. o. Sostro, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Gre za zaokrožitev stavbnega zemljišča. Stanje prostora v zvezi s 
poplavnimi območji (režimi, razredi poplavne ogroženosti, 
projektni pogoji) je v pristojnosti Agencije RS za okolje, za posege 
na kmetijska zemljišča podaja mnenje ministrstvo, pristojno za 
kmetijstvo, kot arheološko območje pa je zavarovano celotno 
naselje Zavoglje. 

 

Vlagatelj pripombe G. Vidmar 

Zaporedna številka 
pripombe 

940-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 20/14, k. o. Sostro, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Gre za zaokrožitev stavbnega zemljišča. Stanje prostora v zvezi s 
poplavnimi območji (režimi, razredi poplavne ogroženosti, 
projektni pogoji) je v pristojnosti Agencije RS za okolje, za posege 
na kmetijska zemljišča podaja mnenje ministrstvo, pristojno za 
kmetijstvo, kot arheološko območje pa je zavarovano celotno 
naselje Zavoglje. 

 

Vlagatelj pripombe S. Vidmar 

Zaporedna številka 
pripombe 

571-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo stopnje varstva pred hrupom 
v OPN MOL ID. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. 
Sprememba karte hrupa v spremembah in dopolnitvah OPN MOL 
ID je bila potrebna zaradi sprememb področne zakonodaje, novo 
izdelane Strateške karte hrupa za IPPC zavezance v MOL-u, 
novelacije karte hrupa cestnega prometa za MOL, strateške karte 
hrupa za pomembne železniške proge v RS in ločeno za MOL. V 
okviru sprememb in dopolnitev OPN MOL ID se je tako pripravil 
nov predlog stopenj varstva pred hrupom, ki upošteva tudi 
dejansko stanje na osnovi kartiranja hrupa cest, železnic in IPPC 
zavezancev v letih 2012–2014. Na podlagi ugotovitev okoljskega 
poročila se je v okviru predloga s. d. OPN MOL ID karta hrupa 
spremenila tako, da je odpravila pomanjkljivosti, ugotovljene v 
javno razgrnjenem okoljskem poročilu. Osnovo za pripravo karte 
hrupa so predstavljali zakonski okvir ter kriteriji, ki so bili 
postavljeni v okviru strokovne podlage Spremembe in dopolnitve 
področij varstva pred hrupom v OPN MOL ID (A-PROJEKT, 
2015), ki so bili dopolnjeni na podlagi priporočil iz okoljskega 
poročila ter upoštevanja pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega 
osnutka SD OPN MOL ID.  
Kjer stanje hrupne obremenjenosti to omogoča, je določena II. 
stopnja varstva pred hrupom, drugod je v območjih poselitve 
določena potencialna II. SVPH, kjer se dolgoročno zagotavljajo 
taki ukrepi, da bo mogoča določitev II. SVPH.  



Območju BE-64 se na podlagi opisanih izhodišč in kriterijev v delu 
ob prometnicah, ki so določene z namensko rabo »PC« ali so 
obremenjene z več kot 1 mio vozil letno, določi III. SVPH, drugod 
pa II. SVPH. 

 

Vlagatelj pripombe S. Vidovič 

Zaporedna številka 
pripombe 

344-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 581/7, k. o. Trebeljevo, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba ni sprejemljiva. Pobuda o spremembi namenske rabe v 
zazidljivo zemljišče je bila ocenjena kot nesprejemljiva. 
Sprememba namenske rabe prostora na zemljišču s parc. št. 
581/7, k. o. Trebeljevo, ni v skladu z urbanističnimi kriteriji 
zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so 
širitve naselij oziroma določitve novih stavbnih zemljišč (ki se 
urejajo z OPN oziroma z OPPN) le posledica zaokroževanja in 
zapolnjevanja vrzeli ter organizirane gradnje. Predlagani poseg bi 
ustvaril novo žarišče razpršene gradnje. Razpršena gradnja 
predstavlja negativni pojav v prostoru, ki ga je treba v največji 
možni meri sanirati in omejiti, saj so zanj značilne neracionalna 
izraba prostora, nezadostna komunalna opremljenost ipd. 
Navedenim načelom sledijo tudi ZPNačrt in na njegovi podlagi 
izdani predpisi, ki nove razpršene gradnje ne dopuščajo več. 
Poleg tega je območje opredeljeno kot širše vodovarstveno 
območje (VVO III). 

 

Vlagatelj pripombe Viking, d.o.o., Kranj 

Zaporedna številka 
pripombe 

321-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na definicijo dvojčka (3. člen, 1. odstavek, 
13. točka). Vlagateljica pripombe navaja primer iz prakse, in sicer 
opisuje stanovanjski dvojček, ki stoji v naselju 10 enot, ki so bile 
zgrajene v začetku leta 1960. Trenutno stanje je tako, da tudi dve 
enoti nista med seboj identični, prav tako tudi dela posamezne 
enote ne več. Ker so stavbe glede na starost potrebne adaptacij, 
vlagateljica pripombe izpostavlja, da največji problem predstavlja 
zahteva o sočasnosti gradnje, ki je pri starejših naseljih praktično 
nerealna. Predlaga, da bi določila odloka OPN MOL veljala za 
nova naselja ali naselja, zgrajena na primer po letu 1995, saj so 
se naselja, stara več kot pol stoletja, že preveč transformirala, da 
bi se lahko urejala po trenutno veljavnih določilih. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Značilnost tipov zazidave, ki jih navaja vlagateljica pripombe, ni 
samo gradnja na parcelno mejo, ampak tudi sočasna gradnja, ki 
ravno zaradi enakih gabaritov ustvarja podobo urejenosti in 
oblikovne zaključenosti. Za nove gradnje dvojčkov določila odloka 
ostajajo enaka, za nadzidave in dozidave pa so se dodali novi 
pogoji v točki b 7. odstavka 13. člena, tako da sta dopustni 



nadzidava in dozidava obeh enot dvojčka v enakih gabaritih in da 
morajo biti v primerih, ko so bile na podlagi gradbenega dovoljenja 
na eni od enot dvojčka že izvedeni naslednji posegi (nadzidava, 
dozidava in frčade), posegi na drugi enoti dvojčka oblikovno in 
gabaritno usklajeni z izvedenimi posegi. 

 

Vlagatelj pripombe Viking, d.o.o., Kranj 

Zaporedna številka 
pripombe 

321-002 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na definicijo dvojčka (3. člen, 1. odstavek, 
13. točka). Vlagateljica pripombe navaja primer iz prakse, in sicer 
opisuje stanovanjski dvojček, ki stoji v naselju 10 enot, ki so bile 
zgrajene v začetku leta 1960. Trenutno stanje je tako, da tudi dve 
enoti nista med seboj identični, prav tako tudi dela posamezne 
enote ne več. Ker so stavbe glede na starost potrebne adaptacij, 
vlagateljica pripombe izpostavlja, da največji problem predstavlja 
zahteva o sočasnosti gradnje, ki je pri starejših naseljih praktično 
nerealna. Predlaga, da bi določila odloka OPN MOL veljala za 
nova naselja ali naselja, zgrajena na primer po letu 1995, saj so 
se naselja, stara več kot pol stoletja, že preveč transformirala, da 
bi se lahko urejala po trenutno veljavnih določilih. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Značilnost tipov zazidave, ki jih navaja vlagateljica pripombe, ni 
samo gradnja na parcelno mejo, ampak tudi sočasna gradnja, ki 
ravno zaradi enakih gabaritov ustvarja podobo urejenosti in 
oblikovne zaključenosti. Za nove gradnje dvojčkov določila odloka 
ostajajo enaka, za nadzidave in dozidave pa so se dodali novi 
pogoji v točki b 7. odstavka 13. člena, tako da sta dopustni 
nadzidava in dozidava obeh enot dvojčka v enakih gabaritih in da 
morajo biti v primerih, ko so bile na podlagi gradbenega dovoljenja 
na eni od enot dvojčka že izvedeni naslednji posegi (nadzidava, 
dozidava in frčade), posegi na drugi enoti dvojčka oblikovno in 
gabaritno usklajeni z izvedenimi posegi. 

 

Vlagatelj pripombe A. Vlahek 

Zaporedna številka 
pripombe 

188-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izris javnih površin v EUP ČR-712. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva tako, da se vse zelene, parkovne in 
parkirne površine znotraj soseske Črnuška gmajna, opredeljene 
kot javne površine v spremembah in dopolnitvah OPN MOL ID, 
izključijo iz javnih površin. Javne površine so bile določene v 
skladu z rezultati naloge Ureditev evidence nepremičnega 
premoženja Mestne občine Ljubljana (ENP; projekt je v pripravi), 
izris regulacijskih linij in osi za določitev prometnic je bil usklajen z 
obstoječimi ureditvami v prostoru. 

 

Vlagatelj pripombe A. Vlahek 

Zaporedna številka 
pripombe 

189-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izris regulacijske linije ceste in izris javnih 
površin v EUP ČR-369. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva tako, da se vse zelene, parkovne in 
parkirne površine znotraj soseske Črnuška gmajna, opredeljene 
kot javne površine v spremembah in dopolnitvah OPN MOL ID, 
izključijo iz javnih površin. 
Regulacijske linije so bile v spremembah in dopolnitvah OPN MOL 
ID spremenjene skladno z rezultati naloge Ureditev evidence 
nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana (ENP; projekt 
je v pripravi), izris regulacijskih linij in osi za določitev prometnic je 
bil usklajen z obstoječimi ureditvami v prostoru. 

 

Vlagatelj pripombe A. Vlahek 

Zaporedna številka 
pripombe 

190-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izris regulacijske linije ceste in izris javnih 
površin v EUP ČR-369. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva tako, da se vse skupne zelene površine 
soseske, športno igrišče in zaklonišče v severovzhodnem delu 
soseske Črnuška gmajna ter regulacijske linije med skupnimi 
zelenimi površinami in javnimi potmi soseske, opredeljene kot 
javne površine v spremembah in dopolnitvah OPN MOL ID, 
izključijo iz javnih površin.  
Regulacijske linije obodnih cest, povezava regulacijskih linij med 
Suhadolčevo ulico 83 in Suhadolčevo ulico 8 v smeri sever-jug ter 
posledično tudi javne površine so bile v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID spremenjene skladno z rezultati naloge 
Ureditev evidence nepremičnega premoženja Mestne občine 
Ljubljana (ENP; projekt je v pripravi), izris regulacijskih linij in osi 
za določitev prometnic je bil usklajen z obstoječimi ureditvami v 
prostoru. Te regulacijske linije ostanejo opredeljene kot javne 
površine. 

 

Vlagatelj pripombe A. Vlahek 

Zaporedna številka 
pripombe 

191-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izris regulacijske linije ceste in izris javnih 
površin v EUP ČR-369 na zemljišču s parc. št. 487/2, k. o. Črnuče. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva tako, da se vse zelene, parkovne in 
parkirne površine znotraj soseske Črnuška gmajna, opredeljene 
kot javne površine v spremembah in dopolnitvah OPN MOL ID, 
izključijo iz javnih površin. 
Regulacijske linije so bile v spremembah in dopolnitvah OPN MOL 
ID spremenjene skladno z rezultati naloge Ureditev evidence 
nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana (ENP; projekt 
je v pripravi), izris regulacijskih linij in osi za določitev prometnic je 
bil usklajen z obstoječimi ureditvami v prostoru. 

 



Vlagatelj pripombe A. Vlahek 

Zaporedna številka 
pripombe 

192-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izris javnih površin v EUP ČR-369. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva tako, da se vse skupne zelene površine 
soseske, športno igrišče in zaklonišče v severovzhodnem delu 
soseske Črnuška gmajna ter regulacijske linije med skupnimi 
zelenimi površinami in javnimi potmi soseske, opredeljene kot 
javne površine v spremembah in dopolnitvah OPN MOL ID, 
izključijo iz javnih površin.  
Regulacijske linije obodnih cest ter povezava regulacijskih linij 
med Suhadolčevo ulico 83 in Suhadolčevo ulico 8 v smeri sever-
jug so bile v spremembah in dopolnitvah OPN MOL ID 
spremenjene skladno z rezultati naloge Ureditev evidence 
nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana (ENP; projekt 
je v pripravi), izris regulacijskih linij in osi za določitev prometnic je 
bil usklajen z obstoječimi ureditvami v prostoru. Te regulacijske 
linije ostanejo opredeljene kot javne površine. 

 

Vlagatelj pripombe A. Vlahek 

Zaporedna številka 
pripombe 

193-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na potek daljnovodov v EUP ČR-445. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na vsebine OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Obstoječi daljnovodi, ki so predmet pripombe, so v upravljanju 
Eles, d.o.o., in so napetostnega nivoja 400 kV, 220 kV in 110 kV 
(2x). Vsi daljnovodi so objekti državnega pomena 
(elektroenergetski vodi z napetostjo 110 kV in več s pripadajočimi 
funkcionalnimi objekti) skladno z Uredbo o klasifikaciji vrst 
objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11) 
in niso predmet obravnave v OPN MOL ID. Ker gre za obstoječe 
objekte, so prikazani v karti 4.5. 

 

Vlagatelj pripombe A. Vlahek 

Zaporedna številka 
pripombe 

194-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izris javnih površin v EUP ČR-712. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva tako, da se vse zelene, parkovne in 
parkirne površine znotraj soseske Črnuška gmajna, opredeljene 
kot javne površine v spremembah in dopolnitvah OPN MOL ID, 
izključijo iz javnih površin. Javne površine so bile določene v 
skladu z rezultati naloge Ureditev evidence nepremičnega 
premoženja Mestne občine Ljubljana (ENP; projekt je v pripravi), 
izris regulacijskih linij in osi za določitev prometnic je bil usklajen z 
obstoječimi ureditvami v prostoru. 

 

Vlagatelj pripombe A. Vlahek 

Zaporedna številka 
pripombe 

196-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopolnitev določil PPIP za stabilno 
sosesko Črnuška gmajna. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba za zamenjavo oziroma opustitev predpisane temno 
rjave barve ni sprejemljiva, saj je bil namen določitve podrobnih 
prostorskih izvedbenih pogojev za to območje med drugim 
zavarovati njegovo enotno podobo. S spreminjanjem prvotno 
določenih barv se začne enotna podoba spreminjati in izgubljati. 
Pripomba glede določil, ki se nanašajo na objekt hišnega sveta, je 
sprejemljiva. Določilo se črta. Namenska raba v soseski je SSce – 
pretežno eno- in dvostanovanjske površine, kar že s splošnimi 
pogoji glede dopustnih objektov in dejavnosti ustrezno določa 
njeno rabo. 

 

Vlagatelj pripombe A. Vlahek 

Zaporedna številka 
pripombe 

880-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopolnitev določil PPIP za stabilno 
sosesko Črnuška gmajna. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba za zamenjavo oziroma opustitev predpisane temno 
rjave barve ni sprejemljiva, saj je bil namen določitve podrobnih 
prostorskih izvedbenih pogojev za to območje med drugim 
zavarovati njegovo enotno podobo. S spreminjanjem prvotno 
določenih barv se začne enotna podoba spreminjati in izgubljati. 
Pripomba glede višine ograj se upošteva, ker so višine ograj v 
naselju različne. Namesto določene višine je treba upoštevati 
določila osnovnega projekta (PGD ali enoten tipski projekt, ki ga je 
potrdil projektant naselja), po katerem je bila ograja predvidena in 
oblikovana. Pripomba glede določil, ki se nanašajo na objekt 
hišnega sveta, je sprejemljiva. Določilo se črta. Namenska raba v 
soseski je SSce – pretežno eno- in dvostanovanjske površine, kar 
že s splošnimi pogoji glede dopustnih objektov in dejavnosti 
ustrezno določa njeno rabo. Besedilo, ki se nanaša na obstoječe 
objekte tipa NA, se nanaša na objekta na Suhadolčanovi ulici 56 
in Poti v Smrečje 34. 

 

Vlagatelj pripombe A. Vlahek 

Zaporedna številka 
pripombe 

882-001 

Povzetek pripombe Nadgradnja obstoječih daljnovodov ni skladna s stališčem MOL 
(verjetno gre za prvi odstavek 54. člena) ter stališčem o pokablitvi 
vseh novih daljnovodov v MOL. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Prvi odstavek 54. člena navaja dopustnost rekonstrukcije 
obstoječih daljnovodov iz nižjega napetostnega nivoja v višji 
napetostni nivo. Omenjena dopustnost izhaja iz smernic Eles, 
d.o.o., ki predvsem opozarjajo na pozornost pri določanju 
sprememb namenske rabe prostora v takšne rabe, ki bi 
onemogočile obratovanje in vzdrževanje obstoječih daljnovodov. 
Vsi novi daljnovodi prenosnega značaja (upravljavec Eles, d.o.o.) 
so objekti državnega pomena, zato se bo njihova umestitev ali 



rekonstrukcija (kot nadgradnja obstoječega objekta z nižjim 
napetostnim nivojem) izvedla v postopku izdelave državnega 
prostorskega načrta. 

 

Vlagatelj pripombe A. Vlahek 

Zaporedna številka 
pripombe 

884-001 

Povzetek pripombe Nadgradnja obstoječih daljnovodov ni skladna s stališčem MOL 
(verjetno gre za prvi odstavek 54. člena) ter stališčem o pokablitvi 
vseh novih daljnovodov v MOL. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Prvi odstavek 54. člena navaja dopustnost rekonstrukcije 
obstoječih daljnovodov iz nižjega napetostnega nivoja v višji 
napetostni nivo. Omenjena dopustnost izhaja iz smernic Eles, 
d.o.o., ki predvsem opozarjajo na pozornost pri določanju 
sprememb namenske rabe prostora v takšne rabe, ki bi 
onemogočile obratovanje in vzdrževanje obstoječih daljnovodov. 
Vsi novi daljnovodi prenosnega značaja (upravljavec Eles, d.o.o.) 
so objekti državnega pomena, zato se bo njihova umestitev ali 
rekonstrukcija (kot nadgradnja obstoječega objekta z nižjim 
napetostnim nivojem) izvedla v postopku izdelave državnega 
prostorskega načrta. 

 

Vlagatelj pripombe A. Vlahek 

Zaporedna številka 
pripombe 

887-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izris javnih površin v soseski Črnuška 
gmajna. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva tako, da se vse skupne zelene površine 
soseske, športno igrišče in zaklonišče v severovzhodnem delu 
soseske Črnuška gmajna ter regulacijske linije med skupnimi 
zelenimi površinami in javnimi potmi soseske, opredeljene kot 
javne površine v spremembah in dopolnitvah OPN MOL ID, 
izključijo iz javnih površin.  
Regulacijske linije obodnih cest ter povezava regulacijskih linij 
med Suhadolčevo ulico 83 in Suhadolčevo ulico 8 v smeri sever-
jug so bile v spremembah in dopolnitvah OPN MOL ID 
spremenjene skladno z rezultati naloge Ureditev evidence 
nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana (ENP; projekt 
je v pripravi), izris regulacijskih linij in osi za določitev prometnic je 
bil usklajen z obstoječimi ureditvami v prostoru. Te regulacijske 
linije ostanejo opredeljene kot javne površine. 

 

Vlagatelj pripombe A. Vlahek 

Zaporedna številka 
pripombe 

890-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izris javnih površin v soseski Črnuška 
gmajna. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva tako, da se vse skupne zelene površine 
soseske, športno igrišče in zaklonišče v severovzhodnem delu 
soseske Črnuška gmajna ter regulacijske linije med skupnimi 
zelenimi površinami in javnimi potmi soseske, opredeljene kot 
javne površine v spremembah in dopolnitvah OPN MOL ID, 
izključijo iz javnih površin.  
Regulacijske linije obodnih cest ter povezava regulacijskih linij 
med Suhadolčevo ulico 83 in Suhadolčevo ulico 8 v smeri sever-
jug so bile v spremembah in dopolnitvah OPN MOL ID 
spremenjene skladno z rezultati naloge Ureditev evidence 
nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana (ENP; projekt 
je v pripravi), izris regulacijskih linij in osi za določitev prometnic je 
bil usklajen z obstoječimi ureditvami v prostoru. Te regulacijske 
linije ostanejo opredeljene kot javne površine. 

 

Vlagatelj pripombe A. Vlahek 

Zaporedna številka 
pripombe 

892-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na pojasnitev karte varstva pred hrupom in 
stopenj varstva pred hrupom. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. V enoti 
urejanja prostora ČR-369 je v skladu z veljavno Uredbo o mejnih 
vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 
34/08, 109/09 in 62/10) določena II. stopnja varstva pred hrupom. 
Mejne in kritične vrednosti, ki veljajo za II. stopnjo varstva pred 
hrupom, določa prej omenjena Uredba o mejnih vrednostih 
kazalcev hrupa v okolju. 

 

Vlagatelj pripombe F. Vlahek 

Zaporedna številka 
pripombe 

195-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na pojasnilo glede kategorije ceste v EUP 
ČR-429. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V OPN MOL ID je za prometnico v EUP ČR-429 določena 
kategorija ceste javna pot za vsa vozila: cesta je v grafičnem delu 
OPN MOL ID določena z osjo in regulacijskimi linijami. Os oziroma 
kategorija ceste v teh spremembah in dopolnitvah OPN MOL ID ni 
bila spremenjena. 
 
Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 



MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe D. Vodopivec 

Zaporedna številka 
pripombe 

216-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na popravek PPIP za DR-398. Zaradi večje 
jasnosti določila vlagatelj pripombe predlaga, da se pri 
urbanističnih pogojih v besedilu PPIP črtajo zadnji trije stavki in se 
namesto njih oblikuje novi odstavek, ki se nanaša le na dopustno 
gradnjo na zemljišču, ki je predmet pripombe. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Zaradi večje jasnosti se PPIP dopolnijo z dodatnimi določili 
(velikost parcele, stopnje izkoriščenosti in oblikovanje (brez 
navezav na tipologijo). 

 

Vlagatelj pripombe D. Vodopivec 

Zaporedna številka 
pripombe 

217-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo GM v DR-398 tako, da bo 
GM potekala po zahodni meji zemljišča s parc. št. 835/2, k. o. 
Glince, in ne bo vključevala dela zemljišča s parc. št. št. 835/16, k. 
o. Glince. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Zaradi uskladitve s stanjem v prostoru se potek GM popravi. 

 

Vlagatelj pripombe Vodovod-Kanalizacija d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

1135-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 13. člen, 5. odstavek, točka b. Vlagatelj 
pripombe predlaga, da se natančneje opredelijo dopustnosti 
gradnje vodnjakov. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Vodnjaki so obravnavani kot enostavni in nezahtevni objekti, zato 
se na podlagi pripombe dopolni Priloga 4, popravek pa velja za 



vse vodnjake, ki se gradijo na območju MOL. Priloga 4 se v 9. 
točki (vodnjak, vrtina) dopolni tako, da se med posebne pogoje 
zapiše obveznost upoštevanja Zakona o vodah. 

 

Vlagatelj pripombe Vodovod-Kanalizacija d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

1136-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na določila 14. člena, 3. odstavek. Vlagatelji 
pripombe predlagajo, da se določilo dopolni s pogojem 
upoštevanja veljavne Uredbe o vodovarstvenih območjih ter 
pogojev upravljavca javne kanalizacije. Vlagatelj pripombe 
sprašuje, zakaj je dopustna velikost dvorišča 300 m2. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Ponikanje padavinske vode je v neposredni povezavi z 
varovanjem podtalnice, zato se v določilo vključi obveza o 
upoštevanju pogojev upravljavca javne kanalizacije. Obveza o 
upoštevanju Uredbe o vodovarstvenih območjih je že upoštevana 
s pogoji, ki jih določa 6. člen odloka, ko določa, da je treba poleg 
določb tega odloka pri graditvi objektov pri spremembi 
namembnosti objektov in pri drugih posegih v prostor upoštevati 
tudi predpise in druge akte, ki pomenijo omejitve za razvoj v 
prostoru in določajo javnopravne režime, na podlagi katerih je v 
postopku izdaje gradbenega dovoljenja treba pridobiti pogoje in 
soglasja. Dolžnost upoštevanja teh pravnih režimov velja tudi v 
primeru, kadar to ni navedeno v tem odloku. 
Utrjevanje dvorišča je bilo na podlagi stare uredbe (Uredba o 
vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/2008) 
razvrščeno med enostavne objekte za lastne potrebe in je 
dovoljevalo utrditev dvorišča do 300 m2. Ker nova zakonska 
ureditev objektov nima velikostne omejitve, se je določilo povzelo 
v besedilu Odloka OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe Vodovod-Kanalizacija d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

1137-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 20. člen. Vlagatelj pripombe predlaga, da 
se doda nov odstavek v zvezi s ponikanjem in zadrževanjem 
padavinske vode na raščenem terenu. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Problematika ponikanja ali zadrževanja vode na raščenem terenu 
je obravnavana v 7., 8. in 9. odstavku 51. člena. 

 

Vlagatelj pripombe Vodovod-Kanalizacija d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

1138-001 

Povzetek pripombe Besedilo 50. člena naj se dopolni skladno z besedilom v 
strokovnih podlagah s področja vodovoda. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Besedilo iz strokovnih podlag je bilo smiselno upoštevano in 
ustrezno skrajšano skladno z nomotehničnimi smernicami, pri 



čemer je vsebina strokovnih podlag smiselno zajeta v odlok OPN 
MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe Vodovod-Kanalizacija d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

1138-002 

Povzetek pripombe Besedilo prvega odstavka 51. člena naj se dopolni z natančnejšim 
opisom kanalizacijskega omrežja. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Besedilo prvega odstavka 51. člena smiselno upošteva 
predlagano pripombo (besedilo je ustrezno skrajšano skladno z 
nomotehničnimi smernicami). 

 

Vlagatelj pripombe Vodovod-Kanalizacija d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

1139-001 

Povzetek pripombe Zadnji stavek prvega odstavka 56. člena se dopolni tako, da se 
preprečijo vplivi na tla in podzemno vodo. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Zaradi zagotavljanja kakovostnega življenjskega okolja 
(preprečevanja onesnaženja) se dopolni določilo glede vplivov na 
tla in podzemno vodo. 

 

Vlagatelj pripombe Vodovod-Kanalizacija d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

1140-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na določila 29., 30., 30,a, in 31.a člena. 
Vlagatelj pripombe navaja, da so vsi objekti, vodeni pod členi 29, 
30, 30.a in 31.a, začasni objekti. Za začasne objekte se 
samostojne priključitve na komunalno infrastrukturo navadno ne 
izvajajo. Zato naj se pri vseh začasnih objektih, ki so postavljeni 
za določen čas, odprti sezonski gostinski vrtovi, kioski, zabojniki ... 
obvezno navede, da o možnostih priključitve začasnega objekta 
na komunalni vod (velja vsaj za vodovod in kanalizacijo) poda 
predhodno mnenje upravljavec komunalnega voda. Vsaka 
priključitev začasnega objekta na komunalni vod je dopustna le 
pod pogoji in s soglasjem upravljavca komunalnega voda. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Nekateri nezahtevni in enostavni objekti so lahko priključeni na 
komunalne priključke, saj členi 29 (odprt sezonski gostinski vrt), 
30 (kioski in ute) in 30.a (tipski zabojniki) določajo pogoje za 
objekte, ki so lahko postavljeni tudi trajno. Za začasne objekte, ki 
jih odlok navaja v 31.a členu, se pripomba upošteva, saj gre za 
začasno gradnjo, ki se po določenem obdobju odstrani, zato se 2. 
odstavek 31.a člena dopolni s pogojem, da je vsaka priključitev 
začasnega objekta dopustna le pod pogoji in s soglasjem 
pristojnega izvajalca gospodarske javne službe. 

 

Vlagatelj pripombe Vodovod-Kanalizacija d.o.o. 



Zaporedna številka 
pripombe 

1141-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na določitev namenske rabe O na zemljišču 
s parc. št. 667/39, k. o. Gameljne. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Obstoječim objektom vodovodnega sistema se namenska raba ne 
vrisuje. 

 

Vlagatelj pripombe M. in J. Vojska 

Zaporedna številka 
pripombe 

979-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na prestavitev regulacijske linije na zemljišču 
s parc. št. 120/3, k. o. Rudnik. Vlagatelj pripombe predlaga 
prestavitev regulacijske linije prometnice v celoti proti severu. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V postopku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID je bila 
regulacijska linija le usklajena na parcelno mejo, prestavitev znaša 
največ 0,40 m, tako da se območje prometnice zoži. Na podlagi 
pripombe se sprememba ne sprejme in izris ostane enak kot v 
veljavnem aktu. Predlagani poseg prestavitve celotne regulacijske 
linije prometnice proti severu po vsebini predstavlja novo pobudo 
za spremembo OPN MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi 
Sprememb in dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in 
Javnega naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 
sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne 
občine Ljubljana – izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 
(na spletni strani Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah 
četrtnih skupnosti MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko 
v fazi obravnave pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo 
pripombe in predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in 
dopolnitve OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe F. Volk 

Zaporedna številka 
pripombe 

657-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na popravek oziroma dopolnitev vpisa javnih 
cest v Zemljiško knjigo. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na vsebine OPN MOL ID. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na vsebine OPN MOL ID. Podlaga za vpis 
javnega dobra na javnih cestah je Zakon o javnih cestah (ZJC) in 
je predmet drugega postopka. V OPN MOL ID so določene javne 
površine, ki so oziroma bodo, podlaga za za razglasitev javnega 
dobra. 

 

Vlagatelj pripombe F. Volk 

Zaporedna številka 
pripombe 

734-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe EUP ČR-535 
iz SScv – pretežno večstanovanjske površine v SSce – pretežno 
eno- in dvostanovanjske površine ter na spremembo PPIP: 
zmanjšanje faktorja izrabe na 0,5–1,0, zmanjšanje višine objektov 
na največ P+2 oziroma 1,00 m, na spremembo urbanističnih meril 
(»Dopustna je umestitev objektov tipov NB.« namesto »Dopustna 
je umestitev objektov tipov V in C.« ter na spremembo prometne 
infrastrukture tako, da se glasi: »Urejen mora biti dostop po 
Okrogarjevi ulici do javnih poti za dvosmerni dovoz do 
posameznih objektov. Prometne površine nove stanovanjske 
soseske morajo biti urejene vzporedno z železniško progo. Pred 
začetkom izgradnje soseske je potrebno rekonstruirati 
Okrogarjevo ulico kot 'varno šolsko pot' z ukrepi za umirjanje 
osebnega prometa in z hodnikom za pešce in sanirati obstoječi 
prehod čez železniško progo.« 
Pripomba se nanaša na spremembo načina urejanja prostora za 
EUP ČR-535, predlagana je izdelava OPPN. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba, ki se nanaša na spremembo namenske rabe prostora, 
na morfologijo soseske, izrabo zemljišč in na PPIP, se ne 
upošteva, saj se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL 
ID. Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
 
Predlagana sprememba (sprememba višine stavb P+2) ni v skladu 
s strateškimi usmeritvami, ki uvrščajo obravnavano območje 
oziroma območje Črnuč v območje nizke do srednje zazidave v 
zelenju in v Urbanističnem načrtu določajo območje EUP ČR-535 
kot območje srednje visokih višinskih gabaritov (višine objektov od 
12 m do 21 m; od P+2+x do P+6). V območju obmestja so Črnuče 
uvrščene med urbane enote goste zazidave, ki z zagotavljanjem 
dobre dostopnosti z JPP lahko presežejo vrednosti FI 1,0. 
Predlagana sprememba ni v skladu s temeljnimi merili in 
usmeritvami za urbanistično urejanje prostora MOL, ki določa, da 
je prednostno zagotavljanje površin za pozidavo znotraj že 
urbaniziranih območij (razvoj »navznoter« z zgoščevanjem 
poselitve in prenovo) z uveljavljanjem racionalne rabe prostora z 
zgostitvami poselitve znotraj sedanjih zazidalnih površin, z 
razvojem kompaktnega mesta, z dekoncentriranim zgoščevanjem 
suburbanih območij v širšem mestnem prostoru, s povezovanjem 
koncentracij poselitve z JPP oziroma z zgoščevanjem poselitve ob 
postajališčih JPP. Predlagana zazidava predstavlja notranji razvoj 
naselja, izraba je racionalna in upravičena zaradi visokih stroškov, 
ki so potrebni za pokablitev daljnovodnega koridorja. Predvidena 



zazidava se nahaja ob postajališču primestne železniške proge 
Ljubljana–Kamnik oziroma načrtovanem drugem tiru železniške 
proge Ljubljana–Kamnik kot nosilke javnega prometa. 
Pripomba, ki se nanaša na spremembo načina urejanja prostora, 
se ne upošteva. 
Odločitev, da za območje ni treba izdelati OPPN, je bila v fazi 
izdelave OPN MOL ID sprejeta za vsa tista območja, kjer je 
investitor izdelal urbanistično dokumentacijo do stopnje 
podrobnosti, ki jo zahteva OPPN. Na podlagi te dokumentacije so 
strokovne službe MOL sprejele odločitev o možni opustitvi 
obveznosti izdelave OPPN. V času prve javne razgrnitve OPN 
MOL ID je bila namreč ena od pripomb javnosti, da preveliko 
število OPPN lahko časovno zavira prostorski in posledično 
gospodarski razvoj. 
V danem primeru je bila za območje EUP ČR 535 izdelana 
podrobna urbanistična dokumentacija s prikazom urbanistične in 
krajinske zazidalne zasnove ter s prometno in komunalno 
ureditvijo območja. Za celotno območje je sprejet program 
komunalnega opremljanja z obvezo izgradnje prenovljene 
Okrogarjeve ulice do konca leta 2016. Za prvi objekt ob 
Okrogarjevi ulici je izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje. 
Urbanistična zasnova je bila predstavljena na Odboru za 
urbanizem, komunalno gospodarstvo, promet in urejanje zemljišč 
ČS Črnuče  5. 6. 2012 in sprejeta s pripombama, da se na 
Okrogarjevi ulici uredi varna pot v šolo ter v zazidalno zasnovo 
umesti drevoredna zasaditev ob železniški progi. Na podlagi 
sklepa navedenega sestanka na ČS je bil 13. 6. 2012 opravljen 
ogled Okrogarjeve ulice z vidika varnih šolskih poti, na katerem so 
bili prisotni predstavnik MOL, predstavnik ČS in projektant. 
Urbanistična ureditev območja ČR 535 je zasnovana tako, da se 
navezuje na prenovljeno Okrogarjevo ulico in s tem ne vpliva na 
južno ležeče stanovanjsko območje ob Petkovi ulici. 

 

Vlagatelj pripombe F. Volk 

Zaporedna številka 
pripombe 

769-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša ohranitev stopnje varstva pred hrupom iz do 
sedaj veljavnega OPN MOL ID, ki za stanovanjsko območje 
določa II. stopnjo varstva pred hrupom. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti.  
Sprememba karte hrupa v spremembah in dopolnitvah OPN MOL 
ID je bila potrebna zaradi sprememb področne zakonodaje, novo 
izdelane Strateške karte hrupa za IPPC zavezance v MOL-u, 
novelacije karte hrupa cestnega prometa za MOL, strateške karte 
hrupa za pomembne železniške proge v RS in ločeno za MOL. V 
okviru sprememb in dopolnitev OPN MOL ID se je tako pripravil 
nov predlog stopenj varstva pred hrupom, ki upošteva tudi 
zatečeno dejansko stanje na osnovi kartiranja hrupa cest, železnic 
in IPPC zavezancev v letih 2012–2014.  
Na območju ČR-579 se določi III. stopnja varstva pred hrupom. 



 

Vlagatelj pripombe F. Volk in civilna iniciativa 

Zaporedna številka 
pripombe 

903-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo podrobne namenske rabe in 
podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev (faktor izrabe, 
urbanistični pogoji, višina objektov in promet) za EUP ČR-535. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
 
Predlagana sprememba (sprememba višine stavb P+2) ni v skladu 
s strateškimi usmeritvami, ki uvrščajo obravnavano območje 
oziroma območje Črnuč v območje nizke do srednje zazidave v 
zelenju in v Urbanističnem načrtu določajo območje EUP ČR-535 
kot območje srednje visokih višinskih gabaritov (višine objektov od 
12 m do 21 m; od P+2+x do P+6). V območju obmestja so Črnuče 
uvrščene med urbane enote goste zazidave, ki z zagotavljanjem 
dobre dostopnosti z JPP lahko presežejo vrednosti FI 1,0. 
Predlagana sprememba ni v skladu s temeljnimi merili in 
usmeritvami za urbanistično urejanje prostora MOL, ki določa, da 
je prednostno zagotavljanje površin za pozidavo znotraj že 
urbaniziranih območij (razvoj »navznoter« z zgoščevanjem 
poselitve in prenovo) z uveljavljanjem racionalne rabe prostora z 
zgostitvami poselitve znotraj sedanjih zazidalnih površin, z 
razvojem kompaktnega mesta, z dekoncentriranim zgoščevanjem 
suburbanih območij v širšem mestnem prostoru, s povezovanjem 
koncentracij poselitve z JPP oziroma z zgoščevanjem poselitve ob 
postajališčih JPP. Predlagana zazidava predstavlja notranji razvoj 
naselja, izraba je racionalna in upravičena zaradi visokih stroškov, 
ki so potrebni za pokablitev daljnovodnega koridorja. Predvidena 
zazidava se nahaja ob postajališču primestne železniške proge 
Ljubljana–Kamnik oziroma načrtovanem drugem tiru železniške 
proge Ljubljana–Kamnik kot nosilke javnega prometa. 

 

Vlagatelj pripombe F. Volk in civilna iniciativa 

Zaporedna številka 
pripombe 

905-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo načina urejanja za EUP ČR-
535, in sicer iz načina urejanja z OPN MOL ID v OPPN. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
 
Odločitev, da za območje ni treba izdelati OPPN, je bila v fazi 
izdelave OPN MOL ID sprejeta za vsa tista območja, kjer je 
investitor izdelal urbanistično dokumentacijo do stopnje 
podrobnosti, ki jo zahteva OPPN. Na podlagi te dokumentacije so 



strokovne službe MOL sprejele odločitev o možni opustitvi 
obveznosti izdelave OPPN. V času prve javne razgrnitve OPN 
MOL ID je bila namreč ena od pripomb javnosti, da preveliko 
število OPPN lahko časovno zavira prostorski in posledično 
gospodarski razvoj. 
V danem primeru je bila za območje EUP ČR 535 izdelana 
podrobna urbanistična dokumentacija s prikazom urbanistične in 
krajinske zazidalne zasnove ter s prometno in komunalno 
ureditvijo območja. Za celotno območje je sprejet program 
komunalnega opremljanja z obvezo izgradnje prenovljene 
Okrogarjeve ulice do konca leta 2016. Za prvi objekt ob 
Okrogarjevi ulici je izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje. 
Urbanistična zasnova je bila predstavljena na Odboru za 
urbanizem, komunalno gospodarstvo, promet in urejanje zemljišč 
ČS Črnuče 5. 6. 2012 in sprejeta s pripombama, da se na 
Okrogarjevi ulici uredi varna pot v šolo ter v zazidalno zasnovo 
umesti drevoredna zasaditev ob železniški progi. Na podlagi 
sklepa navedenega sestanka na ČS je bil 13. 6. 2012 opravljen 
ogled Okrogarjeve ulice z vidika varnih šolskih poti, na katerem so 
bili prisotni predstavnik MOL, predstavnik ČS in projektant. 
Urbanistična ureditev območja ČR 535 je zasnovana tako, da se 
navezuje na prenovljeno Okrogarjevo ulico in s tem ne vpliva na 
južno ležeče stanovanjsko območje ob Petkovi ulici. 

 

Vlagatelj pripombe V. Vouk 

Zaporedna številka 
pripombe 

315-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo stopnje varstva pred hrupom. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. Pripomba 
je na večjem delu območja, ki ni na stiku s pomembnejšimi 
prometnicami, ob katerih se določi III. SVPH, sprejemljiva; določi 
se II. SVPH. 

 

Vlagatelj pripombe A. Vrbinc 

Zaporedna številka 
pripombe 

243-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 94/5, 94/4, 201/1, 201/2, vse k. o. Dobrunje, iz kmetijskih 
zemljišč v zazidljiva zemljišča. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane.  
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči ter 
urbanističnimi kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. 
Poselitev se usmerja v nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih 
naseljih oziroma so širitve naselij le posledica zaokroževanja ter 
organizirane gradnje. Predlagani poseg predvideva spajanje dveh 
ločenih poselitvenih enot. Spajanje doslej relativno ločenih 



poselitvenih enot v obcestno trakasto pozidavo je nekakovosten 
poseg v prostor, saj se ustvarja nepregledna naselbinska 
struktura. Predlagani poseg je tudi v neskladju z varstvenimi 
režimi (območje najboljših kmetijskih zemljišč), saj bi pomenil 
poseganje v večji kompleks takih zemljišč.  
Sosednja zemljišča so že bila zazidljiva v dolgoročnem planu 
(Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 
za območje Mestne občine Ljubljana, Uradni list SRS, št. 11/86 in 
spremembe), vendar zaradi zamika katastra v veljavnem OPN 
MOL ID niso bila ustrezno povzeta. 

 

Vlagatelj pripombe J. Vrhovc 

Zaporedna številka 
pripombe 

350-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na zemljišča s parc. št. 461/35, 461/34, 
461/42 in 461/45, vse k. o. Karlovško predmestje. Vlagateljica 
pripombe želi na parcelah graditi stanovanjski objekt. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Zemljišča se nahajajo v EUP RN-460 z namensko rabo SSse in 
tipom objekta NA, kar pomeni, da določila OPN MOL ID 
omogočajo predlagani poseg. Dodatni pogoji, ki jih OPN MOL ID 
predpisuje na zemljišču, so: »Za poseg, ki z nasipavanjem 
odvzame volumen poplavnih vod, je investitor v okviru posega z 
izkopom okoliškega terena dolžan zagotoviti celoten nadomestni 
volumen pred posegom oziroma sočasno z njim. Nadomestni 
volumen je mogoče zagotoviti le med koto poplave pri Q100 in 
koto obstoječe odvodnje, torej s kote, s katere je vodo mogoče 
gravitacijsko odvesti. Nadomestni volumen mora biti povezan v 
obstoječ odvodnik.« 
Ostali pogoji, ki omejujejo gradnjo na območju, se ne nanašajo na 
OPN MOL ID. Na območju velja študija Izdelava kart poplavne in 
erozijske nevarnosti za območja Rudnika, Ižanske ceste in Črne 
vasi. Inženiring za vode, d.o.o., št. projekta: 977-FR/09, Ljubljana, 
december 2009, ki zemljišča uvršča v razred srednje poplavne 
nevarnosti. Pogoje za posege v poplavnih območjih določa 
Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v 
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane 
erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08). 
Sprememba karte razredov poplavne nevarnosti je mogoča le po 
izvedbi celovitih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti. 

 

Vlagatelj pripombe A. in V. Vrtačič 

Zaporedna številka 
pripombe 

987-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na zemljišče s parc. št. 1427/7, k. o. Kašelj, 
in na določitev takih pogojev, da bo na navedenem zemljišču 
mogoča gradnja stanovanjskega objekta. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 



dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe K. in Č. Vugrin Blažko 

Zaporedna številka 
pripombe 

729-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na določila, ki urejajo EUP ŠI-456. Vlagatelja 
pripombe predlagata, da se dopusti dvig strehe vrstne hiše za 40 
cm in ureditev dodatne samostojne stanovanjske enote v tej hiši. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je delno sprejemljiva. Za celotno območje EUP ŠI-456 
se dopusti gradnja frčad, ki so pravokotne oblike in obsegajo do 
70 % dolžine strešine posameznega objekta, pri čemer je treba 
upoštevati, da morajo biti za celotni niz posegi oblikovno usklajeni 
in da posegi ne smejo spreminjati oblike in naklona strehe ter 
smeri slemena. 

 

Vlagatelj pripombe M. Vukota 

Zaporedna številka 
pripombe 

131-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 579/4, k. o. Trebeljevo, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Poseg je v neskladju s strateškimi izhodišči in z urbanističnimi 
kriteriji. Poselitev se usmerja v nepozidana stavbna zemljišča v 
strnjenih naseljih oziroma so širitve naselij le posledica zgoščanja, 
zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli. Upoštevanje posega bi 
ustvarilo žarišče razpršene gradnje, ki je v prostoru negativen, 
degradirajoč pojav, zato je širitev razpršene gradnje tudi zakonsko 



prepovedana. Poleg tega je poseg tudi v neskladju z varstvenimi 
režimi (VVO III, širše vodovarstveno območje). 

 

Vlagatelj pripombe R. Vukota 

Zaporedna številka 
pripombe 

1085-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča in 
legalizacijo objekta na zemljišču s parc. št. 579/5, k. o. Trebeljevo, 
iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Poseg je v neskladju s strateškimi izhodišči in z urbanističnimi 
kriteriji. Poselitev se usmerja v nepozidana stavbna zemljišča v 
strnjenih naseljih oziroma so širitve naselij le posledica zgoščanja, 
zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli. Upoštevanje posega bi 
ustvarilo žarišče razpršene gradnje, ki je v prostoru negativen, 
degradirajoč pojav, zato je širitev razpršene gradnje tudi zakonsko 
prepovedana. Poleg tega je poseg tudi v neskladju z varstvenimi 
režimi (VVO III, širše vodovarstveno območje). 

 

Vlagatelj pripombe R. Žabjek 

Zaporedna številka 
pripombe 

510-001 

Povzetek pripombe Vlagatelj pripombe predlaga popravek PPIP v DR-643, tako da se 
dopusti manjši odmik, kot je trenutno dopusten, in sicer z 1,5 m na 
1,0 m, za potrebe pridobivanja gradbenega dovoljenja. 
Zmanjša se tudi število parkirnih mest na 4 PM. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Obstoječi objekt se nahaja ob regulacijski liniji ceste, zato se 
dopušča zmanjšan pogoj za najmanjši odmik, saj se s tem 
nikomur ne poslabšujejo bivalni pogoji (objekt meji na cesto). 
Določilo za najmanjši odmik se tako zmanjša na 1,0 m. Ker 
kmetijska dejavnost v območju ni usmerjena v prodajo izdelkov na 
domu in je predvidena samo gradnja kmetijskih gospodarskih 
objektov (dograditev hleva, dveh silosov, strojne lope, gnojne 
jame), ni potreb bo normativno predpisanem številu parkirnih 
mest, zato se določilo popravi tako, da je treba zagotoviti največ 4 
PM. 

 

Vlagatelj pripombe A. in J. Zadnikar 

Zaporedna številka 
pripombe 

434-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na popravo izrisa stavbnega zemljišča tako, 
da bo zemljišče ponovno zazidljivo v izmeri 600 m2. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 



Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji. Poseg ne 
pomeni zaokroževanja naselja in ni v skladu z varstvenimi režimi. 
Poseg se nahaja na območju najboljših kmetijskih zemljišč in na 
območju poplavne nevarnosti (območje majhne nevarnosti). 

 

Vlagatelj pripombe F. Žagar 

Zaporedna številka 
pripombe 

274-001 

Povzetek pripombe Nestrinjanje z lokacijo črpališča za komunalno odpadno vodo v 
Črni vasi. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Na predmetni lokaciji je načrtovano črpališče za komunalno 
odpadno vodo iz Črne vasi (v pripombi je napačno navedeno, da 
gre za čistilno napravo, kar je popolnoma drugovrsten objekt). Ta 
objekt je že načrtovan v veljavnem OPN MOL ID od leta 2010 
naprej. Objekt je dimenzijsko pritličen objekt s tlorisnimi 
dimenzijami do 10 x 10 m, višina pa ne presega 4 m. Prav s tem 
objektom se bo bistveno izboljšalo ekološko stanje celotnega 
območja Črne vasi in Ljubljanice, s tem pa bo bistveno izboljšano 
stanje v krajinskem parku Barje in posledično v varstvenem 
območju Natura 2000. Črpališče s primerno zasaditvijo (ohranitev 
obstoječe vegetacije na parceli in dodatna zazelenitev) ne bo 
vplivalo na poglede oziroma vplivno območje Plečnikove cerkve 
sv. Mihaela. Objekt bo zaprt, zvočno izoliran ter zrako- in 
vodotesen, tako da ne bo okoljskih vplivov na sosednja zemljišča. 
V PPIP za predmetno območje se dodajo določila v zvezi z 
lociranjem objekta črpališča na največjo možno oddaljenost od 
obstoječih zazidljiv zemljišč ter zahtevo po aktivni zasaditvi 
objekta, tako da bo objekt v celoti zakrit pred pogledi s ceste in 
sosednjih zemljišč. 

 

Vlagatelj pripombe A. Zajc 

Zaporedna številka 
pripombe 

618-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo določil za EUP RN-568, in 
sicer vlagateljica pripombe predlaga spremembo tipa objekta iz 
NV v V. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 



V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe R. P. Zajc 

Zaporedna številka 
pripombe 

1033-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dodatno širitev namenske rabe za 
stanovanjsko gradnjo na območje RŽ-212. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Dodaten poseg na območje RŽ-212 ni v skladu z urbanističnim 
konceptom. Na območju Koseškega bajerja so dopustni posegi, ki 
so v skladu s prvo nagrajeno natečajno rešitvijo (Javni krajinsko 
arhitekturni projektni natečaj za pridobitev oblikovne in projektne 
rešitve ožjega območja Koseškega bajerja in povezave območja z 
rekreacijsko cono Mostec, 2000). Med Koseškim bajerjem in 
stanovanjsko pozidavo se ohranjata parkovna površina in s tem 
javna prehodnost prostora vzdolž bajerja. 

 

Vlagatelj pripombe R. P. Zajc 

Zaporedna številka 
pripombe 

212-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dodatno širitev namenske rabe za 
stanovanjsko gradnjo na območje RŽ-212. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Dodaten poseg na območje RŽ-212 ni v skladu z urbanističnim 
konceptom. Na območju Koseškega bajerja so dopustni posegi, ki 
so v skladu s prvo nagrajeno natečajno rešitvijo (Javni krajinsko 
arhitekturni projektni natečaj za pridobitev oblikovne in projektne 
rešitve ožjega območja Koseškega bajerja in povezave območja z 
rekreacijsko cono Mostec, 2000). Med Koseškim bajerjem in 
stanovanjsko pozidavo se ohranjata parkovna površina in s tem 
javna prehodnost prostora vzdolž bajerja. 

 

Vlagatelj pripombe R. P. Zajc 

Zaporedna številka 
pripombe 

620-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo poteka nove cestne 
povezave v EUP RN-606 ter spremembo načina urejanja prostora 
iz OPPN v OPN ID, namenske rabe prostora iz CU v SSsv in 
tipologije iz V v NV v južnem delu ob Poti spominov in tovarištva. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba v delu, ki se nanaša na potek javne poti za ves promet v 
območju enote urejanja prostora RN-606, ni sprejemljiva. V 
grafičnem delu OPN MOL ID je določena javna pot za vsa vozila 
na obodu območja RN-606, tako da je skupaj z Jurčkovo cesto in 
Mihovim štradonom omogočen lokalni krožni promet, prometna 
dostopnost pa je zagotovljena vsem ureditvam v tem območju. Z 
vidika upravljanja mestnega prometa je to tudi najustreznejši način 
za zagotavljanje pretočnosti prometa na Jurčkovi cesti; praviloma 
se prometni tok na glavno mestno cesto vodi preko zbirnih in 
lokalnih cest, na te pa se priključuje promet iz javnih poti; 
priključevanje javnih poti in individualnih priključkov neposredno 
na glavno mestno cesto je dopustno le v primeru že gosto 
pozidanega območja, kjer bi ureditev nove prometnice za vodenje 
prometa preko enega priključka na prometnico višjega reda 
zahtevala odstranitev obstoječih objektov. Pripomba glede 
spremembe načina urejanja iz OPPN v urejanje z OPN ID in 
tipologije iz V v NV je že vključena v dopolnjeni osnutek 
sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. Pripomba glede 
spremembe namenske rabe ni sprejemljiva, saj je v nasprotju s 
strateškimi usmeritvami za oblikovanje območja ob Jurčkovi cesti, 
po katerih je za južni rob Jurčkove ceste predvideno umeščanje 
centralnih dejavnosti. Kljub temu je umestitev večstanovanjskih 
objektov po OPN MOL ID dopustna tudi v območjih z namensko 
rabo CU. 

 

Vlagatelj pripombe S. Zakrajšek 

Zaporedna številka 
pripombe 

755-001 

Povzetek pripombe Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 241/11, 241/21, 241/2, 241/4, 241/7 in 241/3, k. o. Tacen, 
iz kmetijskih zemljišč (K2) v zazidljivo zemljišče (SSse). 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne 
pomeni zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja 
vrzeli. Poseg bi predstavljal razpršeno gradnjo, ki v prostoru 
predstavlja negativni pojav, le-tega pa je treba v največji možni 
meri sanirati in omejiti, saj je zanj značilna neracionalna izraba 
prostora ipd. Z nadaljnjimi posegi v kmetijska zemljišča bi bili v 
neskladju s strateškimi izhodišči, ki narekujejo trajnostno in 
racionalno rabo prostora, ki se doseže z zgostitvami poselitve 
znotraj sedanjih zazidalnih površin (zapolnitve, zaokrožitve, 
prenove) ter preprečevanjem in sanacijo razpršene gradnje. 

 

Vlagatelj pripombe J. Zalaznik 

Zaporedna številka 
pripombe 

22-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na širitev stavbnih površin za namen 
stanovanjske gradnje na zemljiščih s parc. št. 1673/1, 
1673/2,1673/3, 1673/4, 1673/5, 1673/6, 1673/7, 1673/8, 1673/9, 
1673/10, 1673/11, 1673/12, 1673/13, 1673/14, 1673/15, 1673/16, 
1673/17, 1673/18 in 1673/19, vse k. o. Dobrova. 



Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Predlagani poseg spremembe namenske rabe navedenega 
zemljišča iz kmetijskih površin v stanovanjske površine se ne 
upošteva, saj ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij ter varstvenimi režimi. 
Poleg tega z vidika zagotavljanja racionalne rabe prostora poseg 
ne predstavlja zaokroževanja ali zgoščanja naselja, temveč zgolj 
novo širitev poselitve. 

 

Vlagatelj pripombe M. Zalaznik 

Zaporedna številka 
pripombe 

21-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 99/33, 99/32, 99/34, 99/35, 99/36, 99/37, vse k. o. 
Podsmreka, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji. Poseg ne 
pomeni zaokroževanja naselja in ni v skladu z varstvenimi režimi. 
Poseg se nahaja na območju najboljših kmetijskih zemljišč. Z 
nadaljnjimi posegi v kmetijska zemljišča bi bili v neskladju s 
strateškimi izhodišči, ki narekujejo trajnostno in racionalno rabo 
prostora, ki se doseže z zgostitvami poselitve znotraj sedanjih 
zazidalnih površin (zapolnitve, zaokrožitve, prenove) in 
preprečevanjem in sanacijo razpršene gradnje. 

 

Vlagatelj pripombe Zasebna zobna ambulanta Sarić Ljiljana 

Zaporedna številka 
pripombe 

1115-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na predvideno cestno povezavo Zasavske in 
Nadgoriške ceste. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 



 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe T. Žaucer 

Zaporedna številka 
pripombe 

731-001 

Povzetek pripombe Pripomba je nasprotovanje spremembi stopnje varstva pred 
hrupom na stanovanjskem območju Mesarska cesta iz II. v III. 
stopnjo varstva pred hrupom. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. Na podlagi 
ugotovitev okoljskega poročila se je v okviru predloga s. d. OPN 
MOL ID karta hrupa spremenila tako, da je odpravila 
pomanjkljivosti, ugotovljene v javno razgrnjenem okoljskem 
poročilu. Osnovo za pripravo karte hrupa so predstavljali zakonski 
okvir ter kriteriji, ki so bili postavljeni v okviru strokovne podlage 
Spremembe in dopolnitve področij varstva pred hrupom v OPN 
MOL ID (A-PROJEKT, 2015), ki so bili dopolnjeni na podlagi 
priporočil iz okoljskega poročila ter upoštevanja pripomb z javne 
razgrnitve dopolnjenega osnutka SD OPN MOL ID.  
Za območje stanovanjskega naselja ob Mesarski cesti se določi II. 
SVPH, razen v pasu ob Poljanski cesti, kjer se določi III. SVPH. 

 

Vlagatelj pripombe G. Zaviršek 

Zaporedna številka 
pripombe 

644-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 754/41, 754/47, 754/46, 754/48, 754/49, 754/50, 754/52, 
754/53, 754/54, 754/55 in 754/56, vse k. o. Zadobrova, iz 
najboljših kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljiva zemljišča za 
enodružinsko stanovanjsko gradnjo (SSse). 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Glede na nespremenjena prostorska dejstva podajamo stališče, ki 
je enako že podanemu v razgrnjenem osnutku OPN MOL ID: 
Predlagani poseg spremembe namenske rabe navedenih zemljišč 
v stanovanjske površine se ne upošteva, saj ni v skladu s 
strateškimi izhodišči, urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij ter varstvenimi režimi. Pobuda z vidika 
zagotavljanja racionalne rabe prostora ne predstavlja 



zaokroževanja ali zgoščanja naselja, temveč zgolj novo širitev 
poselitve oziroma širitev razpršene gradnje na območje varstva 
najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Poleg tega se ustrezen obseg 
eno- in dvostanovanjskih površin v tem delu zagotavlja s še vedno 
prostimi – nepozidanimi – zazidljivimi površinami znotraj naselja 
(npr. JA-349). 

 

Vlagatelj pripombe Zavod za ribištvo Slovenije 

Zaporedna številka 
pripombe 

678-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na dopolnitev podrobnih meril za EUP ŠG-
467. Predlagana je sprememba dopustne tlorisne površine 
objektov, določilo glede števila parkirnih mest, najmanjša velikost 
gradbene parcele in dopolnilo glede vsebine programov v območju 
EUP. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva tako, da se dopolnijo podrobna merila EUP 
ŠG-367: »Dopustne so ureditve in gradnja objektov za potrebe 
ribiškega učnega parka. Dopustna je gradnja pritličnega, 
paviljonskega vstopnega objekta ribiškega učnega parka za 
izvedbo kulturno-izobraževalnih programov do 300,00 m2 BTP 
objekta, z najmanjšo površino parcele, namenjene gradnji, do 800 
m2. Zagotoviti je treba najmanj 30 parkirnih mest za potrebe 
vstopnega objekta ribiškega učnega parka. Na zemljišču s parc. 
št. 1333/5, k. o. Gameljne, so za potrebe ribiške dejavnosti 
dopustne tudi: 12201 Stavbe javne uprave in 12203 Druge 
poslovne stavbe.« 

 

Vlagatelj pripombe F. Zdešar 

Zaporedna številka 
pripombe 

1164-001 

Povzetek pripombe Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča 
s parc. št. 937/1, k. o. Grič, iz kmetijskih površin (K2) v zazidljivo 
zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Predlagani poseg spremembe namenske rabe navedenega 
zemljišča iz kmetijskih površin v stanovanjske površine se ne 
upošteva, saj ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi 
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij ter varstvenimi režimi. 
Pripomba predlaga poseg na območje, ki je že prekomerno 
obremenjeno s hrupom, ki ga generira avtocesta in zato ni 
primeren za nadaljnjo širitev poselitve. Poleg tega z vidika 
zagotavljanja racionalne rabe prostora poseg ne predstavlja 
zaokroževanja ali zgoščanja naselja, temveč zgolj novo širitev 
poselitve. 

 

Vlagatelj pripombe Združenje krajanov SP. Kašelj-Podgrad-Zalog 



Zaporedna številka 
pripombe 

766-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na čim prejšnjo realizacijo povezovalne ceste 
Bratislavska–Zaloška–Litijska cesta. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

OPN MOL ID že omogoča izvedbo povezovalne ceste 
Bratislavska–Zaloška–Litijska cesta. Rok izvedbe projekta pa ni 
predmet vsebin OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe Združenje krajanov SP. Kašelj-Podgrad-Zalog 

Zaporedna številka 
pripombe 

766-002 

Povzetek pripombe Pripomba izraža nasprotovanje umestitvi OPPN 43 Cona 
Zadobrova. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba glede umestitve OPPN 43 Cona Zadobrova izraža 
mnenje in se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Določitev območja OPPN 43 Cona Zadobrova je nespremenjena 
že od uveljavitve OPN MOL ID v letu 2010 in je skladna tudi s 
strateškim delom OPN MOL. 

 

Vlagatelj pripombe Združenje krajanov SP. Kašelj-Podgrad-Zalog 

Zaporedna številka 
pripombe 

766-003 

Povzetek pripombe Pripomba izraža nasprotovanje umestitvi gospodarske cone 
Agrokombinatska S (EUP PO-583, OPPN 75). 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba glede umestitve cone Agrokombinatska S v prostor 
izraža mnenje in se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN 
MOL ID. Območje cone in urejanje na podlagi OPPN sta bili 
določeni že ob uveljavitvi OPN MOL ID leta 2010. Pripomba po 
vsebini tako predstavlja novo pobudo za spremembo OPN MOL 
ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in dopolnitev 
OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega naznanila o 
javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev 
Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni 
del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani Mestne 
občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti MOL ter v 
časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave pripomb z 
javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in predlogi, ki se 
nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 



 

Vlagatelj pripombe Združenje krajanov SP. Kašelj-Podgrad-Zalog 

Zaporedna številka 
pripombe 

766-004 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe EUP PO-587 
(OPPN 75) iz IG v O (območje okoljske infrastrukture) ter na 
dopustnost sežigalnice odpadkov v navedeni EUP. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID - 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. 
Namenska raba IG, urejanje območja na podlagi OPPN 75 
(Gospodarska cona Agrokombinatska S) ter dopustni posegi v 
EUP PO-587 oziroma usmeritve za OPPN 75 so bili določeni že v 
prejšnjih postopkih OPN MOL ID. V tem postopku sprememb in 
dopolnitev se je uskladila le meja med OPPN 75 za gospodarsko 
cono in sprejetim OPPN 408 za del Agrokombinatske ceste (Odlok 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 408 Povezovalna 
cesta Agrokombinatska–Hladilniška – del; Uradni list RS, št. 
63/2014), kar je bilo kot sprememba prikazano v razgrnjenem 
gradivu sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. 
Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in dopolnitev OPN 
MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega naznanila o javni 
razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o 
prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki je 
bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani Mestne občine 
Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti MOL ter v 
časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave pripomb z 
javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in predlogi, ki se 
nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe Združenje krajanov SP. Kašelj-Podgrad-Zalog 

Zaporedna številka 
pripombe 

766-005 

Povzetek pripombe Pripomba izraža nasprotovanje prestavitvi Agrokombinatske 
ceste. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba glede prestavitve Agrokombinatske ceste izraža mnenje 
in se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. Izravnava 
poteka Agrokombinatske ceste je bila načrtovana že v prejšnjih 



postopkih OPN MOL ID, medtem ko je bila v tem postopku 
spremenjena le širina koridorja tega dela ceste s širine 20,5 m na 
širino 15 m. Ta sprememba je bila tudi prikazana v razgrnjenem 
gradivu. Izravnava poteka Agrokombinatske ceste z navezavo na 
novo predvideno križišče je predlagana zaradi kanaliziranja 
prometa do križišča in zagotavljanja prometne varnosti. Poleg tega 
tak potek ceste zagotavlja tudi racionalnejšo izrabo prostora. 

 

Vlagatelj pripombe Združenje krajanov SP. Kašelj-Podgrad-Zalog 

Zaporedna številka 
pripombe 

766-006 

Povzetek pripombe Pripomba izraža nasprotovanje povezovalni cesti, ki vodi v 
plinarno Zalog do montažnega stanovanjskega naselja v Zalogu. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba glede povezovalne ceste, ki vodi v plinarno Zalog, 
izraža mnenje, vsebina pripombe pa je že vključena v OPN MOL 
ID. Dostop do plinarne Zalog se z OPN MOL ID zagotavlja mimo 
gosto pozidanih stanovanjskih območij, mogoč pa je tudi s 
Sneberske ceste. Z izgradnjo z OPPN 408 načrtovane 
povezovalne ceste Agrokombinatska–Hladilniška bo omogočen še 
neposrednejši dostop do plinarne, ki se bo povsem izognil 
stanovanjskim območjem v Zalogu. 

 

Vlagatelj pripombe Združenje krajanov SP. Kašelj-Podgrad-Zalog 

Zaporedna številka 
pripombe 

766-007 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na ureditev dela Zaloške ceste v območju 
OPPN 78: GRABLOVIČEVA (Šmartinska–Zaloška). Vlagatelji se 
zavzemajo za ureditev tega dela Zaloške ceste, ker bi se z 
ureditvijo razbremenile nepregledne kolone vozil na Zaloški cesti. 
Vzpostavljena bi bila tudi boljša povezava med Šmartinsko in 
Zaloško cesto. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

OPN MOL ID z načrtovanim OPPN 78: GRABLOVIČEVA 
(Šmartinska–Zaloška) že omogoča izboljšanje prometne ureditve 
območja. Podrobne prometne rešitve bodo izdelane skladno s 
Prometno politiko MOL, in sicer v okviru postopka priprave OPPN 
oziroma projekta za gradnjo. 

 

Vlagatelj pripombe Združenje krajanov SP. Kašelj-Podgrad-Zalog 

Zaporedna številka 
pripombe 

766-008 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na OPPN 79: GRABLOVIČEVA (Zaloška–
Poljanska–Hradeckega). Vlagatelji se zavzemajo za ureditev tega 
dela ceste, saj bi bila z ureditvijo izboljšana prometna povezava 
do Dolenjske ceste. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Vlagatelj poudarja pomen ureditve prometne mreže v navezavi 
proti Dolenjski. Vsebina pripombe je v OPN MOL ID sicer že 
vključena, saj določila v grafičnem in besedilnem delu omogočajo 
preureditev Zaloške ceste oziroma vodenja prometa na celotnem 



območju iz pripombe. Izvedba oziroma preureditev novih ureditev 
v prostoru ni predmet OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe Združenje krajanov SP. Kašelj-Podgrad-Zalog 

Zaporedna številka 
pripombe 

766-009 

Povzetek pripombe Pripomba izraža nasprotovanje izgradnji stanovanjske soseske ob 
Cesti španskih borcev (PO-713). 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba glede nasprotovanja izgradnje stanovanjske soseske ob 
Cesti španskih borcev izraža mnenje in se ne nanaša na 
spremenjene vsebine OPN MOL ID. Območje je bilo namenjeno 
stanovanjski pozidavi že s planskimi akti občine pred uveljavitvijo 
OPN MOL ID ter v nadaljevanju z uveljavitvijo OPN MOL ID leta 
2010. Leta 2010 je bil za urejanje območja sprejet tudi OPPN 
(Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del 
območja urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj; Uradni list RS, št. 92/10, 
100/10), ki podaja podrobne pogoje za izvajanje gradenj in 
ureditev na območju ter je podlaga za pridobitev gradbenih 
dovoljenj za gradnjo. 

 

Vlagatelj pripombe Združenje krajanov SP. Kašelj-Podgrad-Zalog 

Zaporedna številka 
pripombe 

766-010 

Povzetek pripombe Pripomba podpira izgradnjo zaporov ob Litijski cesti in podaja 
mnenje glede vzpostavitve policije v Polju. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Izgradnja zaporov ob Litijski cesti je omogočena v območju OPPN 
147. Izgradnja stavb javne uprave je dopuščena v različnih 
namenskih rabah prostora (npr. CU – osrednja območja centralnih 
dejavnosti), vzpostavitev policijske postaje pa ni predmet OPN 
MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe Združenje krajanov SP. Kašelj-Podgrad-Zalog 

Zaporedna številka 
pripombe 

766-011 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe v VI-390 in 
neustreznosti lokacije deponije. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 



predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – 
izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10 in spremembe) že sedaj 
določa na območju stare deponije namensko rabo O – območje 
okoljske infrastrukture. Tudi sicer pripomba ni sprejemljiva, saj je 
območje stare deponije odmaknjeno od stanovanjskih območij in 
območij centralnih dejavnosti, ni v varstvenih območjih in ni 
poplavno ogroženo, zato je eno od najprimernejših za dejavnosti 
ravnanja z odpadki na območju MOL. Tudi prometna infrastruktura 
je dobra, z izdelavo avtocestnega priključka v podaljšku Koprske 
ulice pa bo odlična. 

 

Vlagatelj pripombe Združenje krajanov SP. Kašelj-Podgrad-Zalog 

Zaporedna številka 
pripombe 

766-012 

Povzetek pripombe Svet četrtne skupnosti Polje MOL je za umestitev OPPN 156: 
Obsavski park v Stožicah ter razširitev območja parka do sotočja 
rek Save, Kamniške Bistrice in Ljubljanice. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Vsebine OPN MOL že omogočajo razvoj in ureditev obsavskega 
prostora v mestno rekreacijsko območje posebnega pomena z 
večjimi parkovnimi površinami. Razširitev območja do sotočja treh 
rek v izvedbenem delu OPN MOL ni predvidena, strateški del 
OPN MOL pa celotno območje ob Savi prikazuje kot ureditev 
krajinskih potez obvodnega značaja, ki ga je treba obravnavati 
celovito in v skladu z naravnimi in krajinskimi kvalitetami prostora 
ter glede na predvidene ureditve za savsko verigo hidroelektrarn. 

 

Vlagatelj pripombe Združenje krajanov SP. Kašelj-Podgrad-Zalog 

Zaporedna številka 
pripombe 

766-013 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na OPPN 158 Severna tangenta. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 



so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe Združenje krajanov SP. Kašelj-Podgrad-Zalog 

Zaporedna številka 
pripombe 

766-014 

Povzetek pripombe Svet četrtne skupnosti Polje MOL je za umestitev OPPN 156: 
Obsavski park v Stožicah ter razširitev območja parka do sotočja 
rek Save, Kamniške Bistrice in Ljubljanice. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Vsebine OPN MOL že omogočajo razvoj in ureditev obsavskega 
prostora v mestno rekreacijsko območje posebnega pomena z 
večjo parkovno površino Območje ob Savi. Razširitev območja do 
sotočja rek v izvedbenem delu OPN MOL ni predvidena, strateški 
del OPN MOL pa ureditve ob Savi prikazuje kot ureditev krajinskih 
potez obvodnega značaja. 

 

Vlagatelj pripombe Združenje krajanov SP. Kašelj-Podgrad-Zalog 

Zaporedna številka 
pripombe 

766-015 

Povzetek pripombe Strinjanje z ureditvijo parkirišča za tovornjake. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Vlagatelj se strinja z umestitvijo parkirišča za tovornjake ob Južno 
obvoznico, saj naj bi se s tem zmanjšalo neorganizirano parkiranje 
tovornjakov. 

 

Vlagatelj pripombe Združenje krajanov SP. Kašelj-Podgrad-Zalog 

Zaporedna številka 
pripombe 

766-016 

Povzetek pripombe Pripomba podaja mnenje glede izdelave OPPN 201: Psihiatrična 
klinika. Vlagatelj se strinja s projektom selitve Psihiatričnega 
oddelka v območju OPPN 201: Psihiatrična klinika na obrobje 
mesta v kompleks Psihiatrične bolnišnice Polje, s tem da se na 
območju Studenca ohranijo naravno okolje, sprehajalne poti in 
dediščina na tem območju. Predlagajo tudi, da se zaščiti zbiralni 
jašek in vzpostavi pravilno delovanje, da se onemogoči prosti izliv 
nevarnih snovi v Ljubljanico. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba podaja mnenje glede izdelave OPPN 201: Psihiatrična 
klinika. Vsebina pripombe je v OPN MOL ID sicer že vključena, saj 
določila v grafičnem in besedilnem delu omogočajo umestitev 
Psihiatrične klinike na območje ob Ljubljanici, pred gradnjo je 
treba izdelati podrobni prostorski načrt (OPPN). 

 



Vlagatelj pripombe Združenje krajanov SP. Kašelj-Podgrad-Zalog 

Zaporedna številka 
pripombe 

766-017 

Povzetek pripombe Nestrinjanje z namenom razvojnega območja za potrebe 
energetskih objektov na vzhodnem delu območja TE-TOL. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Območje na vzhodnem robu TE-TOL (do povezovalne ceste 
Bratislavska–Zaloška–Litijska) predstavlja zaključeno celoto za 
potrebe energetskega objekta TE-TOL. Ker se na vzhodnem robu 
lahko zagotovi ustrezna oddaljenost od stanovanjskih objektov, v 
neposredni bližini pa je tudi skladišče ekstra lahkega kurilnega 
olja, se območje tudi nadalje nameni za te potrebe. Navedba 
glede naftovoda je napačna, saj gre le za povezavo med TE-TOL 
in skladiščem ekstra lahkega kurilnega olja v EUP MO-123, ki je 
tik ob TE-TOL. Navedba glede prenosnega plinovoda se ne 
nanaša na OPN MOL ID. Prenosni plinovod se v prostor umešča z 
Državnim prostorskim načrtom za prenosni plinovod R51B TE-
TOL - Fužine/Vevče in ne z OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe Združenje krajanov SP. Kašelj-Podgrad-Zalog 

Zaporedna številka 
pripombe 

766-018 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe v EUP PO-
853 in PO-108 (OPPN 220: Slape) iz SSsv v območja zelenih 
površin za postavitev parka ter izraža nasprotovanje umestitvi 
stanovanjskega naselja Slape (OPPN 220) v prostor. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba glede umestitve stanovanjske cone Slape (PO-853, PO-
108, OPPN 220) in spremembe tega območja v območje zelenih 
površin za umestitev parka izraža mnenje in se ne nanaša na 
spremenjene vsebine OPN MOL ID. Določitev območja OPPN 220 
Slape je nespremenjena že od uveljavitve OPN MOL ID v letu 
2010 in je skladna tudi s strateškim delom OPN MOL.  
OPN MOL ID za urejanje območij PO-853 in PO-108 določa 
izdelavo OPPN z namenom celostnega urejanja. S tem se 
zagotovijo racionalna raba prostora ter ustrezne prostorske 
ureditve, ki vključujejo celovite arhitekturne, krajinsko-arhitekturne 
in infrastrukturne (promet, komunala) rešitve. OPN MOL ID v 
podrobnih prostorsko izvedbenih pogojih za območje OPPN že 
podaja usmeritve glede urejanja prometne infrastrukture in 
dostopov v območje, ureditve javnega parka, ob katerega se 
umesti vsa potrebna družbena infrastruktura, ureditve otoka športa 
za vse, urejanja drugih zelenih površin (vrtički), gospodarske javne 
infrastrukture ipd. Za območje je obvezna preveritev potreb po 
družbeni infrastrukturi v območju OPPN in za obstoječe naselje 
(oznaka @ na karti 6 »Omrežje družbene infrastrukture«). 
Preveritev se skladno s 97. členom odloka OPN MOL ID nanaša 
na področja predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja 
ter otroških in športnih igrišč. V postopku izdelave OPPN se bodo 
tako lahko podrobneje preverile in predpisale vse potrebne 
vsebine in izbrala najustreznejša urbanistična zasnova območja. 
Poleg tega bodo krajani tega in širšega območja kot tudi ostala 
zainteresirana javnost vključeni v postopek priprave OPPN v času 



javne razgrnitve prostorskega akta, ko bodo v skladu z načelom 
javnosti lahko podali pripombe in predloge za pripravo 
najustreznejše rešitve. 

 

Vlagatelj pripombe Združenje krajanov SP. Kašelj-Podgrad-Zalog 

Zaporedna številka 
pripombe 

766-019 

Povzetek pripombe Pripomba izraža nasprotovanje umestitvi stanovanjskega naselja 
(OPPN 239 Spodnji Kašelj) v prostor. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba glede umestitve stanovanjskega naselja (OPPN 239 
Spodnji Kašelj) v prostor izraža mnenje in se ne nanaša na 
spremenjene vsebine OPN MOL ID. Določitev območja 
stanovanjskega naselja in urejanja na podlagi OPPN sta namreč 
nespremenjena že od uveljavitve OPN MOL ID v letu 2010. 
OPN MOL ID za urejanje območja PO-574 določa izdelavo OPPN 
z namenom celostnega urejanja in celovite prenove. S tem se 
zagotovijo racionalna raba prostora ter ustrezne prostorske 
ureditve, ki vključujejo celovite arhitekturne, krajinsko-arhitekturne 
in infrastrukturne (promet, komunala) rešitve. OPN MOL ID v 
podrobnih prostorsko izvedbenih pogojih za območje OPPN že 
podaja usmeritve glede zagotavljanja komunalne infrastrukture, 
rekonstrukcije Kašeljske ceste, gradnje vrtca, ureditve trga in 
javnega parka ter usmeritev glede upoštevanja varstvenih režimov 
enot kulturne dediščine. Prav tako v 97. členu na območjih OPPN 
z oznako @ na karti 6 »Omrežje družbene infrastrukture« za 
področja predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja ter 
otroških in športnih igrišč določa preveritev primanjkljaja zaradi 
pomanjkljive obstoječe oskrbe družbene infrastrukture in zaradi 
povečanja potreb po dodatni družbeni infrastrukturi zaradi 
načrtovanih stanovanj. V postopku izdelave OPPN se bodo tako 
lahko podrobneje preverile in predpisale vse potrebne vsebine in 
izbrala najustreznejša urbanistična zasnova območja. Poleg tega 
bodo krajani Spodnjega Kašlja kot tudi ostala zainteresirana 
javnost vključeni v postopek priprave OPPN v času javne 
razgrnitve prostorskega akta, ko bodo v skladu z načelom javnosti 
lahko podali pripombe in predloge za pripravo najustreznejše 
rešitve. 

 

Vlagatelj pripombe Združenje krajanov SP. Kašelj-Podgrad-Zalog 

Zaporedna številka 
pripombe 

766-020 

Povzetek pripombe Pripomba izraža nasprotovanje umestitvi OPPN 251 Stanovanjska 
cona Zadobrova. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba glede umestitve OPPN 251 Stanovanjska cona 
Zadobrova izraža mnenje in se ne nanaša na spremenjene 
vsebine OPN MOL ID. Določitev območja OPPN 251 
Stanovanjska cona Zadobrova je nespremenjena že od uveljavitve 
OPN MOL ID v letu 2010. 

 



Vlagatelj pripombe Združenje krajanov SP. Kašelj-Podgrad-Zalog 

Zaporedna številka 
pripombe 

766-021 

Povzetek pripombe Pripomba izraža nasprotovanje izgradnji stanovanjske soseske v 
EUP PO-4 (OPPN 253 Stanovanjska zazidava Kašelj). 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba glede umestitve in izgradnje stanovanjskega območja v 
EUP PO-4, OPPN 253, izraža mnenje in se ne nanaša na 
spremenjene vsebine OPN MOL ID. Stanovanjsko območje in 
urejanje na podlagi OPPN sta bili določeni že v prejšnjih postopkih 
OPN MOL ID, s strateškim delom OPN MOL pa je skladna tudi 
določitev območja. 

 

Vlagatelj pripombe Združenje krajanov SP. Kašelj-Podgrad-Zalog 

Zaporedna številka 
pripombe 

766-022 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na strinjanje s predlagano umestitvijo 
objektov za potrebe delovanja gasilske brigade Ljubljana. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

 

 

Vlagatelj pripombe Združenje krajanov SP. Kašelj-Podgrad-Zalog 

Zaporedna številka 
pripombe 

766-023 

Povzetek pripombe Pripomba izraža nasprotovanje umestitve koridorja za javni 
potniški promet (EUP PO-908) v prostor. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba glede umestitve koridorja za javni potniški promet (EUP 
PO-908) v prostor izraža mnenje in se ne nanaša na spremenjene 
vsebine OPN MOL ID. Koridor za javni potniški promet (EUP PO-
908) je bil določen že ob uveljavitvi OPN MOL ID leta 2010. 
Pripomba po vsebini tako predstavlja novo pobudo za spremembo 
OPN MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 



zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe Združenje krajanov SP. Kašelj-Podgrad-Zalog 

Zaporedna številka 
pripombe 

766-024 

Povzetek pripombe Pripomba podaja mnenje proti širitvi gospodarske cone OPPN 289 
Vevče. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Umestitev gospodarskih con ni vsebina sprememb in dopolnitev 
OPN MOL ID. Sprememba se nanaša na zmanjšanje velikosti 
cone. Pri spremembi območja OPPN 289 gre za zmanjšanje 
velikosti območja na severnem delu OPPN zaradi izvedbe 
protipoplavnih ukrepov na desnem bregu Ljubljanice na podlagi 
izdelane strokovne podlage »Izdelava celovitih ukrepov za 
zmanjšanje poplavne ogroženosti spodnjega toka Ljubljanice in 
desnih pritokov« (IZVO-R, d.o.o., 2013). Nasip na desnem bregu 
na območju OPPN 289 je opredeljen kot protipoplavni ukrep v 
navedeni strokovni podlagi, ki jo je MOP ARSO potrdil kot 
ustrezno gradivo za reševanje protipoplavne problematike na 
območju Vevč. 

 

Vlagatelj pripombe Združenje krajanov SP. Kašelj-Podgrad-Zalog 

Zaporedna številka 
pripombe 

766-025 

Povzetek pripombe Pripomba izraža nasprotovanje izgradnji ceste Zadobrovška–
Cesta II. grupe odredov (PO-850; OPPN 309). 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba glede izgradnje ceste Zadobrovška–Cesta II. grupe 
odredov (PO-850; OPPN 309) izraža mnenje in se ne nanaša na 
spremenjene vsebine OPN MOL ID. Cesta je bila skladno s 
strokovnimi podlagami za dopolnitev mestnega cestnega omrežja 
načrtovana že v prvem postopku OPN MOL ID leta 2010. 

 

Vlagatelj pripombe Združenje krajanov SP. Kašelj-Podgrad-Zalog 

Zaporedna številka 
pripombe 

766-026 

Povzetek pripombe Pripomba izraža nasprotovanje umestitvi in širitvi gospodarske 
cone Zalog (PO-723; OPPN 311). 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba glede umestitve gospodarske cone Zalog (PO-723, 
OPPN 311) izraža mnenje in se ne nanaša na spremenjene 
vsebine OPN MOL ID. Določitev območja OPPN 311 Zalog je 
nespremenjena že od uveljavitve OPN MOL ID v letu 2010 in je 
skladna tudi s strateškim delom OPN MOL. V okviru drugih 
sprememb in dopolnitev OPN MOL ID je bila na podlagi idejne 
zasnove Parkirišče tovornjakov in križišče pri skladišču Petrol v 
Zalogu (LUZ, 2012) usklajena meja med EUP PO-726 in PO-723, 
spremenjeni pa so bili tudi podrobni prostorski izvedbeni pogoji, ki 
podajajo določilo glede ohranjanja gozdnih sestojev oziroma v 
primeru nadomeščanja gozdnih sestojev določajo, da se ti 



nadomestijo ob Zaloški cesti in na zahodnem robu območja kot 
neposredna zaščita za poselitev. 

 

Vlagatelj pripombe Združenje krajanov SP. Kašelj-Podgrad-Zalog 

Zaporedna številka 
pripombe 

766-027 

Povzetek pripombe Pripomba izraža strinjanje z umestitvijo OPPN 370: P+R Polje ter 
podporo izgradnji P+R. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba glede umestitve P+R Polje (EUP PO-901, OPPN 370) 
izraža mnenje, vsebina pripombe pa je že vključena v OPN MOL 
ID. Ta za EUP PO-901 že določa namensko rabo POg (površine 
za mirujoči promet), urejanje na podlagi OPPN ter usmeritve za 
pripravo OPPN. Določitev začetka gradnje P+R na terenu ali 
katere koli druge gradnje v prostoru ni predmet OPN MOL ID. 
Prostorski akt predstavlja podlago za pridobitev dovoljenj za 
gradnjo. 

 

Vlagatelj pripombe Združenje krajanov SP. Kašelj-Podgrad-Zalog 

Zaporedna številka 
pripombe 

766-028 

Povzetek pripombe Pripomba izraža nasprotovanje umestitvi stanovanjske soseske v 
EUP PO-902 (OPPN 371 Polje jug). 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba glede umestitve in izgradnje stanovanjskega območja v 
EUP PO-902, OPPN 371, izraža mnenje in se ne nanaša na 
spremenjene vsebine OPN MOL ID. Stanovanjsko območje in 
urejanje na podlagi OPPN sta bila določena že v prejšnjih 
postopkih OPN MOL ID. V tem postopku OPN MOL ID se je za 
OPPN 371 določila obvezna preveritev potreb po družbeni 
infrastrukturi v območju OPPN in za obstoječe naselje (oznaka @ 
na karti 6 »Omrežje družbene infrastrukture«), kar je bilo kot 
sprememba tudi prikazano v razgrnjenem gradivu OPN MOL ID. 
Preveritev se skladno s 97. členom odloka OPN MOL ID nanaša 
na področja predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja 
ter otroških in športnih igrišč. V postopku izdelave OPPN se bodo 
tako lahko podrobneje preverile in predpisale vse potrebne 
vsebine in izbrala najustreznejša urbanistična zasnova območja. 

 

Vlagatelj pripombe Združenje krajanov SP. Kašelj-Podgrad-Zalog 

Zaporedna številka 
pripombe 

766-029 

Povzetek pripombe Pripomba izraža nasprotovanje umestitvi proizvodne cone Zalog 
zahod (EUP PO-920, OPPN 392) v prostor. 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba glede umestitve cone Zalog zahod v prostor izraža 
mnenje in se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Območje cone in urejanje na podlagi OPPN sta bili določeni že ob 
uveljavitvi OPN MOL ID leta 2010. Pripomba po vsebini tako 
predstavlja novo pobudo za spremembo OPN MOL ID. Glede na 
vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in dopolnitev OPN MOL ID 



(Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega naznanila o javni razgrnitvi 
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o 
prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki je 
bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani Mestne občine 
Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti MOL ter v 
časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave pripomb z 
javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in predlogi, ki se 
nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe Združenje krajanov SP. Kašelj-Podgrad-Zalog 

Zaporedna številka 
pripombe 

766-030 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na čim prejšnjo izgradnjo parkirišča pri 
skladišču Petrol v Zalogu. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Parkirišče pri skladišču Petrol je z OPN MOL ID že dopustno v 
EUP PO-834 in PO-936. V EUP PO-834 (OPPN 407: Parkirišče 
Petrol) so že določeni namenska raba POg (površine za mirujoči 
promet), urejanje na podlagi OPPN ter usmeritve za pripravo 
OPPN. V EUP PO-936 so parkirne površine za tovorna vozila že 
dopustne v skladu s podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji, 
njihova ureditev pa je mogoča neposredno na podlagi OPN MOL 
ID. 
V tem postopku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID se je za 
ureditev prometne varnosti križišča z Zaloško cesto ter ureditev 
parkirišč za avtocisterne upoštevala tudi idejna zasnova Parkirišče 
tovornjakov in križišče pri skladišču Petrol v Zalogu (LUZ, 2012). 
Meja med EUP PO-834, PO-936 in PO-785 ter meja EUP PO-207 
in regulacijske linije v navedenih območjih so se uskladile z 
rešitvami iz idejne zasnove. Določitev začetka gradnje parkirišča 
na terenu ali katere koli druge gradnje v prostoru ni predmet OPN 
MOL ID. Prostorski akt predstavlja podlago za pridobitev dovoljenj 
za gradnjo. 

 

Vlagatelj pripombe Združenje krajanov SP. Kašelj-Podgrad-Zalog 

Zaporedna številka 
pripombe 

766-031 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na čim prejšnjo izgradnjo povezovalne ceste 
Agrokombinatska – Hladilniška (EUP PO-840 in PO-941; OPPN 
408). 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

OPN MOL ID za celotno območje Agrokombinatske ceste določa 
urejanje na podlagi OPPN. Podrobni pogoji za izgradnjo 
severnega dela ceste na odseku Hladilniška pot–Agrokombinatska 
cesta–Cesta v Prod so že dani, saj je OPPN za ta del ceste že 
sprejet (Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 408 
Povezovalna cesta Agrokombinatska–Hladilniška – del; Uradni list 
RS, št. 63/2014) in ga OPN MOL ID ohranja. Za južni del 
Agrokombinatske ceste, ki poteka od Hladilniške poti do Zaloške 
ceste, OPPN še ni izveden in OPN MOL ID podaja usmeritve za 
izdelavo OPPN. 
Določitev začetka gradnje ceste na terenu ali katere koli druge 
gradnje v prostoru ni predmet OPN MOL ID. OPN MOL ID 
predstavlja podlago za zagon postopkov za gradnjo. 

 

Vlagatelj pripombe Združenje krajanov SP. Kašelj-Podgrad-Zalog 

Zaporedna številka 
pripombe 

766-032 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na ponovno proučitev poteka povezovalne 
ceste od Hladilniške do Zaloške ceste (EUP PO-857 in PO-941) 
ter možnosti drugačnega umeščanja tovornega prometa do 
Zaloške ceste. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Variantne rešitve poteka južnega dela Agrokombinatske ceste od 
Hladilniške do Zaloške ceste so bile preučene v strokovni podlagi 
(Izdelava primerjave variant idejnih rešitev južnega dela 
Agrokombinatske ceste, LUZ, d.d., 2014). Izmed vseh variant je 
bila na podlagi vrednotenja kot najustreznejša izbrana severna 
varianta (varianta V6), ki je v tem postopku tudi vključena v 
spremembe in dopolnitve OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe Združenje krajanov SP. Kašelj-Podgrad-Zalog 

Zaporedna številka 
pripombe 

766-033 

Povzetek pripombe Pripomba izraža nasprotovanje umestitvi stanovanjske soseske za 
posebne družbene skupine tik ob pokopališču (EUP PO-843, 
OPPN 415). 

Stališče do pripombe Pripomba podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba glede umestitve stanovanjskega območja v EUP PO-
843, OPPN 415, v prostor izraža mnenje in se ne nanaša na 
spremenjene vsebine OPN MOL ID. Stanovanjsko območje in 
urejanje na podlagi OPPN je bilo določeno že v prejšnjih postopkih 
OPN MOL ID. Pripomba po vsebini tako predstavlja novo pobudo 
za spremembo OPN MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi 
Sprememb in dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in 
Javnega naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 
sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne 
občine Ljubljana – izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 
(na spletni strani Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah 
četrtnih skupnosti MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko 
v fazi obravnave pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo 
pripombe in predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in 
dopolnitve OPN MOL ID. 



V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe Združenje krajanov SP. Kašelj-Podgrad-Zalog 

Zaporedna številka 
pripombe 

766-034 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na čim prejšnjo ureditev novega dela 
pokopališča s pripadajočimi objekti (EUP PO-204, PO-205, PO-
893, PO-935, PO-942, PO-943, PO-944; OPPN 420). 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Za območje pokopališča v Polju je sprejet OPPN (Odlok o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu 420 Polje – 
Pokopališče; Uradni list RS, št. 43/2014), ki podaja podrobne 
pogoje za izvedbo širitve pokopališča ter spremljajočih objektov in 
ureditev oziroma je podlaga za pridobitev ustreznih upravnih 
dovoljenj za začetek gradnje. Poleg širitve pokopališča so v OPPN 
med drugim predvideni tudi parkirišče za avtomobile in kolesa, 
parkovne ureditve ter poslovilna ploščad z nadstrešnico in 
poslovilnim objektom. 
OPN MOL ID ohranja sprejeti OPPN. V tem postopku sprememb 
in dopolnitev OPN MOL ID sta se namenska raba znotraj območja 
pokopališča ter meja OPPN pokopališča uskladili s sprejetim 
OPPN, kar je bilo na javni razgrnitvi prikazano kot sprememba 
OPN MOL ID. 
Določitev začetka gradnje širitve pokopališča ter spremljajočih 
objektov in ureditev na terenu ali katere koli druge gradnje v 
prostoru ni predmet OPN MOL ID ali občinskih podrobnih 
prostorskih načrtov. 

 

Vlagatelj pripombe Združenje krajanov SP. Kašelj-Podgrad-Zalog 

Zaporedna številka 
pripombe 

766-035 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na nasprotovanje umestitvi Intermodalnega 
logističnega terminala Ljubljana v predmetno območje. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Eden izmed glavnih vzgibov za pripravo sprememb in dopolnitev 
OPN MOL ID je izhajal iz ugotovitve, da se je zaradi strukturnih 
sprememb obseg industrijskih in predvsem gospodarskih con 
zmanjšal do stopnje, ki ne zadošča več smernicam 
gospodarskega razvoja občine. V ta namen so bile izdelane tudi 
strokovne podlage »Preveritve lokacij gospodarskih in proizvodnih 
dejavnosti v območjih drugih namenskih rab in dopolnitve prikaza 
javnih površin v OPN MOL ID (P-ZIN-26/13)«, ki navedeno 



tematiko podpirajo. Investicijska namera v tem obziru ni sporna, 
kakor tudi ne umestitev predvidenega programa v obravnavano 
območje. V neposredni bližini že funkcionira logistični in 
kontejnerski terminal. Združljivost umeščenih programov je 
ustrezna, ravno tako pa je zagotovljena tudi ustrezna dostopnost 
območja. Interlogistični center je pomemben tudi v evropskem 
prostoru, evropska Uredba o omrežju TEN-T v Ljubljani 
predvideva jedrni cestno železniški terminal. 

 

Vlagatelj pripombe M. Zebre 

Zaporedna številka 
pripombe 

411-001 

Povzetek pripombe Zaradi neustreznih sanitarnih in lokacijskih pogojev naj se lokacija 
obstoječe zbiralnice prestavi proti križišču Parmova - Bežigrad na 
zemljišče s parc. št. 2223/5, k. o. Bežigrad. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V karti 4.6 je prikazano stanje lokacij zbiralnic ločenih frakcij 
odpadkov iz podatkovne baze izvajalca gospodarske javne službe 
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. Ugotavljamo, da 
prikazana lokacija ne odraža stanja na terenu. Postavitev zbiralnic 
in njihovo vzdrževanje sta v izključni pristojnosti izvajalca 
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov, v OPN MOL pa so podatki samo preneseni. Pobudo za 
morebitno prestavitev ali drugačno rešitev je treba nasloviti na JP 
Snaga kot izvajalca gospodarske javne službe zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov in pristojni organ mestne uprave MOL za 
gospodarske družbe. V OPN MOL bo lokacija na karti 4.6 
usklajena z dejanskim stanjem na terenu. 

 

Vlagatelj pripombe M. Zebre 

Zaporedna številka 
pripombe 

535-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo stopnje varovanja hrupa v 
OPN MOL ID. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. 
Sprememba karte hrupa v spremembah in dopolnitvah OPN MOL 
ID je bila potrebna zaradi sprememb področne zakonodaje, novo 
izdelane Strateške karte hrupa za IPPC zavezance v MOL-u, 
novelacije karte hrupa cestnega prometa za MOL, strateške karte 
hrupa za pomembne železniške proge v RS in ločeno za MOL. V 
okviru sprememb in dopolnitev OPN MOL ID se je tako pripravil 
nov predlog stopenj varstva pred hrupom, ki upošteva tudi 
dejansko stanje na osnovi kartiranja hrupa cest, železnic in IPPC 
zavezancev v letih 2012–2014. Na podlagi ugotovitev okoljskega 
poročila se je v okviru predloga s. d. OPN MOL ID karta hrupa 
spremenila tako, da je odpravila pomanjkljivosti, ugotovljene v 
javno razgrnjenem okoljskem poročilu. Osnovo za pripravo karte 
hrupa so predstavljali zakonski okvir ter kriteriji, ki so bili 
postavljeni v okviru strokovne podlage Spremembe in dopolnitve 



področij varstva pred hrupom v OPN MOL ID (A-PROJEKT, 
2015), ki so bili dopolnjeni na podlagi priporočil iz okoljskega 
poročila ter upoštevanja pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega 
osnutka SD OPN MOL ID.  
Kjer stanje hrupne obremenjenosti to omogoča, je določena II. 
stopnja varstva pred hrupom, drugod je v območjih poselitve 
določena potencialna II. SVPH, kjer se dolgoročno zagotavljajo 
taki ukrepi, da bo mogoča določitev II. SVPH.  
Območju BE-64 se na podlagi opisanih izhodišč in kriterijev v delu 
ob prometnicah, ki so določene z namensko rabo »PC« ali so 
obremenjene z več kot 1 mio vozil letno, določi III. SVPH, drugod 
pa II. SVPH. 

 

Vlagatelj pripombe J. Železnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

410-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 1101/2, 1101/3 in 1101/5, vse k. o. Podgorica, iz 
kmetijskih zemljišč v stavbno zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
 
Obstoječi objekti razpršene gradnje so v OPN MOL ID na podlagi 
podatkov katastra stavb evidentirani in prikazani kot stavbišča. Na 
obstoječem objektu razpršene gradnje oziroma na njegovi parceli, 
namenjeni gradnji, so dopustni rekonstrukcija objekta, gradnja 
novega objekta na stavbišču poprej odstranjenega objekta, 
dozidava in nadzidava objekta, vzdrževanje objekta, odstranitev 
objekta in sprememba namembnosti obstoječega zakonito 



zgrajenega manj zahtevnega ali zahtevnega objekta, če je objekt 
zakonito zgrajen in če se njegova namembnost spremeni v skladu 
z določili 59. člena odloka OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe J. Železnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

663-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 1101/2, 1101/3 in 1101/5, vse k. o. Podgorica, iz 
kmetijskih zemljišč v stavbno zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
 
Obstoječi objekti razpršene gradnje so v OPN MOL ID na podlagi 
podatkov katastra stavb evidentirani in prikazani kot stavbišča. Na 
obstoječem objektu razpršene gradnje oziroma na njegovi parceli, 
namenjeni gradnji, so dopustni rekonstrukcija objekta, gradnja 
novega objekta na stavbišču poprej odstranjenega objekta, 
dozidava in nadzidava objekta, vzdrževanje objekta, odstranitev 
objekta in sprememba namembnosti obstoječega zakonito 
zgrajenega manj zahtevnega ali zahtevnega objekta, če je objekt 
zakonito zgrajen in če se njegova namembnost spremeni v skladu 
z določili 59. člena odloka OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pripombe K. Zelinka Škerlavaj 

Zaporedna številka 
pripombe 

490-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na urbanistične pogoje za EUP DR-603. 
Vlagateljica pripombe želi, da se stavek: »Izjemoma je dopustna 
enotna nadzidava celotnega niza hiš, ki so bile na podlagi 
gradbenega dovoljenja nadzidave posameznih stavb v nizu že 
izvedene; višina nadzidave ne sme presegati višine P+Po« 
nanaša le na novi del (zahodno od Ulice Bratov Babnik. Za stari 
del (vzhodno od ulice Bratov Babnik, bi višina morala ostati v 
gabaritih osnovnega projekta, za katerega je bilo pridobljeno 
gradbeno dovoljenje, višina je 5 do 5,5 m. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se upošteva, saj je pozidava tako v starem kot v novem 
delu višinsko izenačena, nadzidave niso bile izvedene. Določilo se 
črta, tako da nadzidave ne bodo dopustne. 

 

Vlagatelj pripombe A. F. Zgonc 

Zaporedna številka 
pripombe 

122-001 

Povzetek pripombe Lastnik zemljišč s parc. št. 525/2 in 525/9, obe k. o. Karlovško 
predmestje, predlaga prestavitev ali korigiranje lokacije črpališča 
ob Ižanski cesti. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Lokacija črpališča se obrne za 90 stopinj ter v manjši meri prestavi 
tako, da je omogočen dostop po zemljišču s parc. št. 525/2, k. o. 
Karlovško predmestje, neposredno na Ižansko cesto. 

 

Vlagatelj pripombe A. Zgonc 

Zaporedna številka 
pripombe 

662-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na prestavitev avtobusnega postajališča 
Ilovica, smer Barje in Ig, na Ižanski cesti. Vlagatelj pripombe 
predlaga, da se postajališče premakne proti severu. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 



 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe A. Žibert 

Zaporedna številka 
pripombe 

158-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s 
parc. št. 545/2, k. o. Javor, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Posamezni posegi na kmetijska zemljišča so bili obravnavani v 
elaboratu posegov na kmetijska zemljišča in v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje. Novih pobud za spremembo namenske 
rabe kmetijskih zemljišč v tej fazi postopka ni več mogoče 
obravnavati. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe R. Židan 

Zaporedna številka 
pripombe 

704-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izris regulacijske linije na zemljišču s 
parc. št. 138/2, k. o. Kašelj, oziroma na razširitev javne ceste tako, 
da bo mogoče urediti dovoz do zemljišča s parc. št. 134/10, k. o. 
Kašelj. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

V grafičnem delu OPN MOL ID je z regulacijskimi linijami določena 
(široka) površina javne ceste preko zemljišč s parc. št. 2461/11 in 
138/2, obe k. o. Kašelj, tako, da je preko severozahodnega vogala 
zemljišča s parc. št. 138/2, k. o. Kašelj, mogoče urediti priključek 
na javne površine za ureditev na zemljišču s parc. št. 134/10, k. o. 
Kašelj. 

 

Vlagatelj pripombe J. Zidar 

Zaporedna številka 
pripombe 

685-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe. Vlagatelji se 
ne strinjajo z gradnjo. Želijo, da se EUP SL-191 spremeni 
namenska raba v ZPp in da je javna površina. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Na podlagi usklajevanj s pristojnimi nosilci urejanja prostora 
(Ministrstvom za kulturo in Zavodom RS za varstvo kulturne 
dediščine) in izdelanimi idejnimi zasnovami objekta se delno 
korigirajo usmeritve za pozidavo območja SL-191. Skladno z 
določili nekdaj veljavnega ZN, v katerem je bilo že predvideno, da 
se del območja pozida, se dopušča navezava novega objekta na 
slepo fasado objekta ob Resljevi cesti, ki leži severno od 
predvidene gradnje, pozidava proti jugu pa se omeji. Nepozidan 
zunanji prostor na južni strani v navezavi na Trubarjevo ulico je 
opredeljen kot javna površina ter je v tem delu širok več kot 10 m 
in namenjen pešcem. Drevo na jugozahodnem delu EUP 
predstavlja pomembno vrednoto v gosto poseljenem mestnem 
okolju, zato se navede zahteva po njegovi ohranitvi oziroma 
nadomestitvi v neposredni bližini. 

 

Vlagatelj pripombe ZIL inženiring d.d. 

Zaporedna številka 
pripombe 

394-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo pogojev OPPN 306 tako, da 
bo namesto natečaja predpisana izdelava variantnih rešitev. 
Vlagatelj pripombe predlaga, da se v znotraj območja OPPN 306 
opredeli več manjših območij za izdelavo OPPN. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Območje Vrtnega mesta Stožice zahteva urbanistično-arhitekturno 
ureditev najvišje kakovosti, zato se bo urejalo na podlagi javnega 
natečaja. 

 

Vlagatelj pripombe ZIL inženiring d.d. 

Zaporedna številka 
pripombe 

779-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na opredelitev garažne hiše Kozolec II. faza 
za javno površino. Vlagatelj predlaga, da se tretja klet izvzame iz 
javne rabe. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na vsebine OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Javna površina posamezne etaže garažne hiše kot objekta v javni 
rabi ni kategorija OPN MOL ID. Objekte v javni rabi definirajo 
predpisi s področja graditve objektov, ki se glede na vrsto in način 



rabe delijo na javne površine in na nestanovanjske stavbe, 
namenjene javni rabi. 58. člen OPN MOL ID izvzema objekte, 
določa samo javne površine, katerih raba je pod enakimi pogoji 
namenjena vsem. 

 

Vlagatelj pripombe M. Žitnik 

Zaporedna številka 
pripombe 

761-001 

Povzetek pripombe Pripomba je nasprotovanje spremembi stopnje varstva pred 
hrupom na stanovanjskem območju Mesarska cesta iz II. v III. 
stopnjo varstva pred hrupom. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. Na podlagi 
ugotovitev okoljskega poročila se je v okviru predloga s. d. OPN 
MOL ID karta hrupa spremenila tako, da je odpravila 
pomanjkljivosti, ugotovljene v javno razgrnjenem okoljskem 
poročilu. Osnovo za pripravo karte hrupa so predstavljali zakonski 
okvir ter kriteriji, ki so bili postavljeni v okviru strokovne podlage 
Spremembe in dopolnitve področij varstva pred hrupom v OPN 
MOL ID (A-PROJEKT, 2015), ki so bili dopolnjeni na podlagi 
priporočil iz okoljskega poročila ter upoštevanja pripomb z javne 
razgrnitve dopolnjenega osnutka SD OPN MOL ID.  
Za območje stanovanjskega naselja ob Mesarski cesti se določi II. 
SVPH, razen v pasu ob Poljanski cesti, kjer se določi III. SVPH. 

 

Vlagatelj pripombe ZKID Derridas in Prulček gostinstvo d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

326-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša območje EUP PR-52. Vlagatelj predlaga, da 
se območje opredeli znotraj območja ožjega mestnega središča, 
saj naj bi to omogočilo ureditev trga kot odprtega javnega 
prostora, priznanje obstoječih dejavnosti in dogajanja v prostoru 
kot izrazito urbane dejavnosti ter možnost ureditve vprašanja 
obratovalnega časa. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Ker je na tem območju skoncentriranih več javnih dejavnosti 
(trgovina, servisi, gostinstvo, društva, zdravstvo in podobno), se je 
območje opredelilo kot osrednje območje centralnih dejavnosti 
(CU). S tem je mogoče na to območje umestiti še širši nabor 
raznovrstnih dejavnosti, ki lahko služijo tako okoliškim prebivalcem 
kot tudi ostalim meščanom.  
Območja mestnega središča (historično, ožje in širše) so 
opredeljena v strateškem prostorskem aktu (OPN MOL SD), ki 
določa izhodišča, cilje in zasnovo prostorskega razvoja v MOL, 
usmeritve za razvoj poselitve in razvoj v krajini ter usmeritve za 
prostorske ureditve lokalnega pomena in za umeščanje objektov v 
prostor. Vezano na opredelitev posameznega mestnega območja 
so v izvedbenem delu (OPN MOL ID) opredeljena konkretna 
določila za posamezne enote urejanja, ki se kažejo v različno 



opredeljenih možnostih za gradnjo, različnih urbanističnih faktorjih, 
pogojih za oblikovanje objektov in podobno.  
Obratovalni čas gostinskih obratov določa tudi Odlok o merilih za 
določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in 
kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, 
št. 77/12 in 60/13). 

 

Vlagatelj pripombe ZLAGODA, storitve in trgovina d.o.o. 

Zaporedna številka 
pripombe 

1152-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s 
parc. št. 30/3, 30/7, 30/8 in 30/9, vse k. o. Tacen, iz kmetijskih 
zemljišč (K2) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe M. Zlobec Vukšinić 

Zaporedna številka 
pripombe 

340-001 

Povzetek pripombe Pripomba je nasprotovanje spremembi stopnje varstva pred 
hrupom na stanovanjskem območju Mesarska cesta iz II. v III. 
stopnjo varstva pred hrupom. 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so v spremembah in 
dopolnitvah OPN MOL ID določene na podlagi področne 
zakonodaje in glede na stanje hrupne obremenjenosti. Na podlagi 
ugotovitev okoljskega poročila se je v okviru predloga s. d. OPN 



MOL ID karta hrupa spremenila tako, da je odpravila 
pomanjkljivosti, ugotovljene v javno razgrnjenem okoljskem 
poročilu. Osnovo za pripravo karte hrupa so predstavljali zakonski 
okvir ter kriteriji, ki so bili postavljeni v okviru strokovne podlage 
Spremembe in dopolnitve področij varstva pred hrupom v OPN 
MOL ID (A-PROJEKT, 2015), ki so bili dopolnjeni na podlagi 
priporočil iz okoljskega poročila ter upoštevanja pripomb z javne 
razgrnitve dopolnjenega osnutka SD OPN MOL ID.  
Za območje stanovanjskega naselja ob Mesarski cesti se določi II. 
SVPH, razen v pasu ob Poljanski cesti, kjer se določi III. SVPH. 

 

Vlagatelj pripombe D. Znoj 

Zaporedna številka 
pripombe 

392-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izvzem jugozahodnega dela EUP PO-574 
(zemljišča s parc. št. 2038/1, 2038/2, 2038/3, 2038/4, 2038/5, 
2038/6, 2038/7, 2039, 2015, 2016, 2018 in 2021/1, vsa k. o. 
Kašelj) iz območja OPPN in urejanje na podlagi OPN MOL ID. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 
V postopku izdelave OPN MOL ID so bili za določitev območij 
urejanja z OPPN, ki jih predpisuje ZPNačrt, upoštevani enotni 
kriteriji. OPPN so praviloma predpisani za območja, kjer gre za 
poseg, ki zahteva celovit pristop, za območja celovite prenove, 
širitev naselja za vsa območja, večja od 5.000 m2, za sanacijo 
razpršene gradnje, za območja, ki nimajo urejenih dostopov, 
parcelacije in niso komunalno opremljena, ter za gradnjo objektov 
in naprav gospodarske javne infrastrukture. Z urejanjem na 
podlagi OPPN se na večjih območjih v naselju, ki so namenjena 
zgoščanju pozidave ali razvoju naselja kot širitev na nove 
površine, zagotovijo racionalna raba prostora ter ustrezne 



prostorske ureditve, ki vključujejo celovite arhitekturne, krajinsko-
arhitekturne in infrastrukturne (promet, komunala) rešitve. OPN 
MOL ID za urejanje območja PO-574 določa izdelavo OPPN z 
namenom celostnega urejanja. 

 

Vlagatelj pripombe T. Žontar 

Zaporedna številka 
pripombe 

427-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo urbanističnih pogojev glede 
gradnje na zemljišču s parc. št. 1566/10, k. o. Volavlje (umestitev 
objekta na južni del parcele), in dovoza do objekta (z južne strani). 

Stališče do pripombe Pripomba je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Predlog spremembe podrobnih prostorsko izvedbenih pogojev se 
upošteva. Določilo glede umestitve stavbe na severni oziroma 
južni del obeh navedenih parcel se ukine. Dostop do zemljišča s 
parc. št. 1566/10 se uredi preko zemljišča s parc. št. 1566/1, k. o. 
Volavlje. Dostop na zemljišče s parc. št. 1566/10, k. o. Volavlje, 
neposredno z lokalne ceste med naselji »Gaberje-Prežganje« ni 
dopusten. 

 

Vlagatelj pripombe ZOO Ljubljana 

Zaporedna številka 
pripombe 

348-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na a) spremembo namenske rabe iz ZPp, b) 
ukinitev omejitev BTP objektov na 200 m2, c) ukinitev omejitve 
oblikovanja objektov, č) ukinitev zahteve po raščenem terenu in d) 
ukinitev omejitve višine objektov; 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se smiselno upošteva tako, da se omogoči razvoj 
živalskega vrta. V podrobnih določilih se natančneje opredelijo 
objekti, ki so dopustni poleg parkovnih ureditev, ter omilijo 
omejitve glede višin. Predlogi o spremembi namenske rabe in 
opustitvi nekaterih določil niso sprejemljivi, ker so nesistemski, 
kombinacija namenske rabe in podrobnih določil omogoča 
izvajanje dejavnosti ZOO. Prav tako se ne upošteva pripomba o 
ukinitvi deleža zelenih površin na raščenem terenu, ker velja delež 
raščenih površin 70 % za celotno enoto urejanja prostora in ne za 
posamezno parcelo ali ogrado (20. člen, 2. odstavek, točka 22. 
ZPp – Parki. Raščen teren (s travo, grmovnicami, drevjem in 
drugimi zasaditvami) mora pokrivati najmanj 70 % površine 
parka.). 

 

Vlagatelj pripombe B. in M. Zorko 

Zaporedna številka 
pripombe 

506-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na legalizacijo objekta na zemljišču s parc. 
št. 361/58, k. o. Trnovsko predmestje (TR-541). Vlagateljica 
prilaga pisno soglasje soseda, da se strinja z gradnjo na 
omenjenem zemljišču. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na vsebine OPN MOL ID. 



Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Postopek legalizacije objekta ni predmet OPN MOL ID, v OPN 
MOL ID so podani le pogoji za gradnjo. Pisno soglasje soseda je 
del projekta za gradbeno dovoljenje, na podlagi katerega se objekt 
legalizira (če ustreza pogojem za gradnjo določenim v OPN MOL 
ID). Postopek za izdajo gradbenega dovoljenja vodi upravna 
enota, ki izda tudi gradbeno dovoljenje. 

 

Vlagatelj pripombe B. Zorko 

Zaporedna številka 
pripombe 

747-001 

Povzetek pripombe Pripomba izraža nestrinjanje s stališčem do pobude, ki se je 
nanašala na spremembo namenske rabe zemljišč s parc. št. 821/1 
in 821/2, obe k. o. Kašelj, v EUP PO-720 iz kmetijskih zemljišč 
(K1) v zazidljivo zemljišče (v gospodarsko cono ali območje 
stanovanj). 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom, ki na 
tem območju ne predvideva širitve stanovanjskih površin proti 
načrtovani gospodarski coni ali obratno. Med gospodarsko cono in 
stanovanjskimi območji se zaradi zagotavljanja kakovostnega 
bivalnega okolja ohranja zelen, nepozidan pas. Predlagani poseg 
je tudi v neskladju z varstvenimi režimi, saj bi pomenil poseganje 
na območje najboljših kmetijskih zemljišč. 

 

Vlagatelj pripombe M. in L. Zorko 

Zaporedna številka 
pripombe 

1126-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na 13. točko 1. odstavka 3. člena in 1. 
odstavek 15. člena, in sicer gre za nadomeščanje izraza družinska 
hiša z izrazom eno- ali dvostanovanjska hiša. Vlagatelja pripombe 
menita, da je treba dopuščanje gradnje dvostanovanjskih stavb 
natančneje definirati, in navajata primer iz soseščine, kjer se 
določilo zlorablja, tako da se pod definicijo dvojčka, gradijo 
večstanovanjski objekti. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Dvojček predstavlja tip NA, v katerem se lahko uredita eno ali dve 
stanovanji. Zaradi obstoječega stavbnega fonda, kjer je na ta 
način rešenih veliko objektov, se določilo o dveh stanovanjih 
ohranja.  
Podrobnejše kriterije pa bo mogoče določiti na podlagi novih 
strokovnih podlag in natančnejših analitičnih gradiv za dopolnitev 
področja tipologije v OPN MOL ID, ko bodo izdelani in bodo 
izboljšali nekatere opredelitve pojmov, na novo opredelili dopustne 
posege in ustrezneje opredelili območja. 

 

Vlagatelj pripombe M. Zovko 

Zaporedna številka 
pripombe 

154-001 



Povzetek pripombe Pripomba se nanaša postavitev gostinskega lokala na prostem kot 
dopolnitev obstoječega lokala in ureditev javnih sanitarij. 

Stališče do pripombe Vsebina pripombe je že vključena v OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Postavitev odprtega gostinskega vrta, urejenega kot samostojna 
funkcionalna enota, je načeloma že dopustna, podrobnejša 
določila so v 29. členu OPN MOL ID. Prav tako je skladno z 12. 
členom OPN MOL ID in Prilogo 4 ureditev javnih sanitarij že 
dopustna. 

 

Vlagatelj pripombe M. Zovko 

Zaporedna številka 
pripombe 

160-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na ureditev parkirne garaže v obstoječem 
podhodu Ajdovščina na mestu praznih lokalov. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Ljubljana si je v Strategiji prostorskega razvoja MOL in Novi 
prometni politiki MOL zadala cilj, da z različnimi ukrepi aktivno 
vpliva na izbiro vrste prometnega sredstva tako, da z ustrezno 
infrastrukturo spodbuja uporabo trajnostnih oblik mobilnosti in na 
drugi strani omejuje osebni motorni promet, oziroma število vozil 
na cestah. Večje število parkirnih mest stimulira avtomobilski 
promet, in obratno. Načrtovanje novih parkirnih mest ni skladno s 
cilji Strategije prostorskega razvoja MOL in Nove prometne politike 
MOL, ki določata ukrepe za zmanjševanje števila vozil na 
mestnem cestnem omrežju. 

 

Vlagatelj pripombe M. Zrnec 

Zaporedna številka 
pripombe 

11-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo načina urejanja zemljišča s 
parc. št. 368/1, k. o. Karlovško predmestje, ki se nahaja v EUP 
RN-8, iz OPPN v OPN. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je bila v postopku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID 
obravnavana, vendar ni bila sprejemljiva. Predlagani poseg ni v 
skladu z urbanističnimi kriteriji in varstvenimi režimi. Zemljišče se 
nahaja v območju srednje poplavne nevarnosti in je del sklopa 
nezazidanih stavbnih zemljišč, kar pomeni, da je vključenost v 
OPPN upravičena. Namen urejanja nepozidanih površin z OPPN 
je, da se prostor uredi celostno, tako prostorsko in oblikovno kot 
tudi infrastrukturno. 

 

Vlagatelj pripombe ZŠAM DOLOMITI 

Zaporedna številka 
pripombe 

218-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izris namenske rabe ZDo na zemljiščih s 
parc. št. 451/4 in 451/5, k. o. Vič, namenska raba naj se spremeni 
nazaj v namensko rabo SScv. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Sprememba namenske rabe ni sprejemljiva, saj je obvodni pas 
namenjen izvedbi načrtovanih protipoplavnih ukrepov, ki jih določa 



Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
zadrževalnika Brdnikova (Uradni list RS, št. 63/12). Poleg tega je 
objekt znotraj območja OPPN 210 Rožna dolina. 

 

Vlagatelj pripombe M. Zupan 

Zaporedna številka 
pripombe 

301-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na izris regulacijske linije ceste in podaja 
predlog, da se območje EUP ČR-448 razširi za območje zemljišča 
s parc. št. 974/727, k. o. Črnuče. 

Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Opredelitev javne površine z regulacijsko linijo ceste v 
spremembah in dopolnitvah OPN MOL ID je v skladu z rezultati 
evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana 
(ENP; projekt je v pripravi).  
 
Pripomba, ki se nanaša na razširitev območja EUP ČR-448 za 
območje zemljišča s parc. št. 974/727, k. o. Črnuče, se ne nanaša 
na spremenjene vsebine OPN MOL ID – pripomba po vsebini 
predstavlja novo pobudo za spremembo OPN MOL ID. Glede na 
vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in dopolnitev OPN MOL ID 
(Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega naznanila o javni razgrnitvi 
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o 
prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki je 
bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani Mestne občine 
Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti MOL ter v 
časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave pripomb z 
javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in predlogi, ki se 
nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe M. Zupan 

Zaporedna številka 
pripombe 

303-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo podrobnejše namenske rabe 
zemljišča s parc. št. 974/747, k. o. Črnuče, iz SScv – pretežno 
večstanovanjske površine (EUP ČR-449) v SSce – pretežno eno- 
in dvostanovanjske površine (EUP ČR-448). 



Stališče do pripombe Pripomba se ne nanaša na spremembe in dopolnitve OPN MOL 
ID. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID – 
pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo OPN 
MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi Sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in Javnega 
naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 
– izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 (na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti 
MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko v fazi obravnave 
pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo pripombe in 
predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in dopolnitve 
OPN MOL ID. 
 
V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe M. Zupančič 

Zaporedna številka 
pripombe 

436-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na legalizacijo, spremembo namembnosti in 
dostopnost do zemljišča s parc. št. 785, k. o. Sostro. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba je v delu, ki se nanaša na dostopnost do zemljišča s 
parc. št. 785, k. o. Sostro, sprejemljiva. Območje okoljske 
infrastrukture (SO-2854) se zmanjša tako, da se dela zemljišč s 
parc. št. 1849 in 781, obe k. o. Sostro, izvzameta iz območja EUP 
SO-2854. 
Pripomba v delu, ki se nanaša na legalizacijo in spremembo 
namenske rabe zemljišča s parc. št. 785, k. o. Sostro, ni 
sprejemljiva. Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine 
OPN MOL ID – pripomba po vsebini predstavlja novo pobudo za 
spremembo OPN MOL ID. Glede na vsebino Sklepa o pripravi 
Sprememb in dopolnitev OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 79/13) in 
Javnega naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 
sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu Mestne 
občine Ljubljana – izvedbeni del, ki je bil objavljen v aprilu 2015 
(na spletni strani Mestne občine Ljubljana, na oglasnih deskah 
četrtnih skupnosti MOL ter v časopisih Delo in Dnevnik), se lahko 
v fazi obravnave pripomb z javne razgrnitve obravnavajo samo 
pripombe in predlogi, ki se nanašajo na razgrnjene spremembe in 
dopolnitve OPN MOL ID. 



V predlogu OPN MOL ID so upoštevane le pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev ter ponovno presojo in 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. V predlogu OPN MOL ID 
so se izvedli redakcijski popravki odloka in prilog ter odpravile 
tehnične napake v grafičnem delu. 
Posamezni posegi na kmetijska zemljišča so bili obravnavani v 
elaboratu posegov na kmetijska zemljišča in v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje. Novih pobud za spremembo namenske 
rabe kmetijskih zemljišč v tej fazi postopka ni več mogoče 
obravnavati. 
Novo pobudo za spremembo prostorskega akta boste lahko vložili, 
ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe Župnija Ljubljana Fužine 

Zaporedna številka 
pripombe 

1021-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na potek koridorja za javni potniški promet 
preko zemljišča s parc. št. 1486, k. o. Moste, in določitev lokacije 
oziroma usmeritev za prestavitev cerkve. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Meje prostorskih enot so določene skladno z izdelanimi 
strokovnimi podlagami za ureditev mestnega javnega prometa na 
ločenem vozišču. V primerih, kjer se je izkazalo, da nove ureditve 
posežejo v pretežni del posameznega zemljišča, se je v sklop 
novih ureditev vključil tudi preostali (manjši) del tega zemljišča. V 
konkretnem primeru gre za zemljišče s parc. št. 1486, k. o. Moste. 
Rešitve, ki so bile podane v strokovnih podlagah za ureditev 
javnega prometa na ločenem vozišču, izkazujejo potrebo po rušitvi 
južnega dela obstoječega objekta. 
Za ureditev potniškega prometa na ločenem vozišču je v OPN 
MOL ID določena izdelava OPPN, to je OPPN 275 Koridor za 
javni promet Moste – Fužine, ki vključuje enote urejanja prostora 
GO-333, MO-186, MO-220, MO-235, MO-73, PO-908. Natančne 
določitve za ureditev koridorja javnega prometa bodo proučene in 
določene v predvidenem OPPN. Izdelava OPPN vključuje tudi 
javno razgrnitev, v okviru katere so zainteresirani javnosti 
predstavljena vsa izhodišča in vse rešitve v zvezi s predlagano 
novo ureditvijo. Do izdelave OPPN so na obstoječi stavbi dopustni 
vsi posegi, skladni s 95. členom odloka. Izdelava OPPN vključuje 
tudi analizo lastništva zemljišč in obstoječih objektov z izdelavo 
seznamov zemljišč in objektov, za katere mora lastnik novo 
predvidenih ureditev pridobiti lastninsko pravico oziroma pravico 
za graditev. V okviru nadaljnjih postopkov za pridobitev 
gradbenega dovoljenja se izvedejo postopki odkupov, rušitev, 
zamenjav, nadomeščanj … za izkazovanje in pridobivanje pravice 
graditi. 
V enoti urejanja prostora MO-69, CU (pri knjižnici), je gradnja 
12721 – Stavb za opravljanje verskih obredov že dopustna. Za 
drugo lokacijo boste pobudo lahko vložili, ko bo Mestna občina 
Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju pobud za spremembe in 



dopolnitve OPN MOL ID in bo zainteresirano javnost pozvala k 
oddaji pobud z obvestilom preko tiskanih medijev in spleta. 
Do izdelave OPPN so na obstoječi stavbi dopustni vsi posegi, 
skladni s 95. členom odloka. V enoti urejanja prostora MO-69, CU 
(pri knjižnici), je gradnja 12721 – Stavb za opravljanje verskih 
obredov že dopustna. Za drugo lokacijo boste pobudo lahko 
vložili, ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe Župnija Ljubljana Fužine 

Zaporedna številka 
pripombe 

432-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na potek koridorja za javni potniški promet 
preko zemljišča s parc. št. 1486, k. o. Moste, in določitev lokacije 
oziroma usmeritev za prestavitev cerkve. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Meje prostorskih enot so določene skladno z izdelanimi 
strokovnimi podlagami za ureditev mestnega javnega prometa na 
ločenem vozišču. V primerih, kjer se je izkazalo, da nove ureditve 
posežejo v pretežni del posameznega zemljišča, se je v sklop 
novih ureditev vključil tudi preostali (manjši) del tega zemljišča. V 
primeru iz pripombe gre za zemljišče s parc. št. 1486, k. o. Moste. 
Rešitve, ki so bile podane v strokovnih podlagah za ureditev 
javnega prometa na ločenem vozišču, izkazujejo potrebo po rušitvi 
južnega dela obstoječega objekta na zemljišču iz primera. 
Za ureditev potniškega prometa na ločenem vozišču je v OPN 
MOL ID določena izdelava OPPN, to je OPPN 275 Koridor za 
javni promet Moste – Fužine, ki vključuje enote urejanja prostora 
GO-333, MO-186, MO-220, MO-235, MO-73, PO-908. Natančne 
določitve za ureditev koridorja javnega prometa bodo proučene in 
določene v predvidenem OPPN. Izdelava OPPN vključuje tudi 
javno razgrnitev, v okviru katere so zainteresirani javnosti 
predstavljena vsa izhodišča in vse rešitve v zvezi s predlagano 
novo ureditvijo. 
Izdelava OPPN vključuje tudi analizo lastništva zemljišč in 
obstoječih objektov z izdelavo seznamov zemljišč in objektov, za 
katere mora lastnik novo predvidenih ureditev pridobiti lastninsko 
pravico oziroma pravico za graditev. V okviru nadaljnjih postopkov 
za pridobitev gradbenega dovoljenja se izvedejo postopki 
odkupov, rušitev, zamenjav, nadomeščanj… za izkazovanje in 
pridobivanje pravice graditi. 
Do izdelave OPPN so na obstoječi stavbi dopustni vsi posegi, 
skladni s 95. členom odloka. V enoti urejanja prostora MO-69, CU 
(pri knjižnici), je gradnja 12721 – Stavb za opravljanje verskih 
obredov že dopustna. Za drugo lokacijo boste pobudo lahko 
vložili, ko bo Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju 
pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo 
zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko 
tiskanih medijev in spleta. 

 



Vlagatelj pripombe Župnija Ljubljana Fužine 

Zaporedna številka 
pripombe 

960-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na potek koridorja za javni potniški promet 
preko zemljišča s parc. št. 1486, k. o. Moste, in določitev lokacije 
oziroma usmeritev za prestavitev cerkve. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Meje prostorskih enot so določene skladno z izdelanimi 
strokovnimi podlagami za ureditev mestnega javnega prometa na 
ločenem vozišču. V primerih, kjer se je izkazalo, da nove ureditve 
posežejo v pretežni del posameznega zemljišča, se je v sklop 
novih ureditev vključil tudi preostali (manjši) del tega zemljišča. V 
primeru iz pripombe gre za zemljišče s parc. št. 1486, k. o. Moste. 
Rešitve, ki so bile podane v strokovnih podlagah za ureditev 
javnega prometa na ločenem vozišču, izkazujejo potrebo po rušitvi 
južnega dela obstoječega objekta na zemljišču iz primera. 
Za ureditev potniškega prometa na ločenem vozišču je v OPN 
MOL ID določena izdelava OPPN, to je OPPN 275 Koridor za 
javni promet Moste – Fužine, ki vključuje enote urejanja prostora 
GO-333, MO-186, MO-220, MO-235, MO-73, PO-908. Natančne 
določitve za ureditev koridorja javnega prometa bodo preučene in 
določene v predvidenem OPPN. Izdelava OPPN vključuje tudi 
javno razgrnitev, v okviru katere so zainteresirani javnosti 
predstavljena vsa izhodišča in vse rešitve v zvezi s predlagano 
novo ureditvijo. 
Izdelava OPPN vključuje tudi analizo lastništva zemljišč in 
obstoječih objektov z izdelavo seznamov zemljišč in objektov, za 
katere mora lastnik novo predvidenih ureditev pridobiti lastninsko 
pravico oziroma pravico za graditev. V okviru nadaljnjih postopkov 
za pridobitev gradbenega dovoljenja se izvedejo postopki 
odkupov, rušitev, zamenjav, nadomeščanj… za izkazovanje in 
pridobivanje pravice graditi. 
Do izdelave OPPN so na obstoječi stavbi dopustni vsi posegi, 
skladni s 95. členom odloka.  
V enoti urejanja prostora MO-69, CU (pri knjižnici), je gradnja 
12721 – Stavb za opravljanje verskih obredov že dopustna. Za 
drugo oziroma novo lokacijo boste pobudo lahko vložili, ko bo 
Mestna občina Ljubljana ponovno pristopila k zbiranju pobud za 
spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in bo zainteresirano 
javnost pozvala k oddaji pobud z obvestilom preko tiskanih 
medijev in spleta. 

 

Vlagatelj pripombe A. ŽUST 

Zaporedna številka 
pripombe 

368-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe dela 
zemljišča s parc. št. 3107/1, k. o. Volavlje, iz kmetijskih zemljišč v 
zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Predlog pobude je skladno s prvim mnenjem Ministrstva za 



kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nesprejemljiv, saj je predlog v 
nasprotju s predpisi in usmeritvami za varstvo kmetijskih zemljišč. 

 

Vlagatelj pripombe A. Žust 

Zaporedna številka 
pripombe 

899-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe dela 
zemljišča s parc. št. 3107/, k. o. Volavlje, iz kmetijskih zemljišč v 
zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Predlog pobude je skladno s prvim mnenjem Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nesprejemljiv, saj je predlog v 
nasprotju s predpisi in usmeritvami za varstvo kmetijskih zemljišč. 

 

Vlagatelj pripombe A. Žust 

Zaporedna številka 
pripombe 

901-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe dela 
zemljišča s parc. št. 3107/1, k. o. Volavlje, iz kmetijskih zemljišč v 
zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pripombe Pripomba ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Pripomba se ne nanaša na spremenjene vsebine OPN MOL ID. 
Pobuda je bila ocenjena kot nesprejemljiva, zato spremembe v 
gradivih dopolnjenega osnutka OPN MOL ID niso bile prikazane. 
Predlog pobude je skladno s prvim mnenjem Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nesprejemljiv, saj je predlog v 
nasprotju s predpisi in usmeritvami za varstvo kmetijskih zemljišč. 

 

Vlagatelj pripombe J. N. in M. Zwitter 

Zaporedna številka 
pripombe 

113-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na EUP SL-191. Vlagatelj v imenu 
stanovalcev na Resljevi 3 predlaga, da se na tem mestu ohranja 
zelena površina oziroma da naj v primeru gradnje novi objekt ne 
presega višine objektov na Trubarjevi ulici. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Na podlagi usklajevanj s pristojnimi nosilci urejanja prostora 
(Ministrstvom za kulturo in Zavodom RS za varstvo kulturne 
dediščine) in izdelanimi idejnimi zasnovami objekta se delno 
korigirajo usmeritve za pozidavo območja SL-191. Skladno z 
določili nekdaj veljavnega ZN, v katerem je bilo že predvideno, da 
se del območja pozida, se dopušča navezava novega objekta na 
slepo fasado objekta ob Resljevi cesti, ki leži severno od 
predvidene gradnje, pozidava proti jugu pa se omeji. Nepozidan 
zunanji prostor na južni strani v navezavi na Trubarjevo ulico je 
opredeljen kot javna površina ter je v tem delu širok več kot 10 m 
in namenjen pešcem. Drevo na jugozahodnem delu EUP 
predstavlja pomembno vrednoto v gosto poseljenem mestnem 



okolju, zato se navede zahteva po njegovi ohranitvi oziroma 
nadomestitvi v neposredni bližini. 

 

Vlagatelj pripombe J. N. Zwitter 

Zaporedna številka 
pripombe 

145-001 

Povzetek pripombe Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe. Vlagatelj se 
ne strinja z gradnjo. Želi, da se EUP SL-191 spremeni namenska 
raba v ZPp in da je javna površina. 

Stališče do pripombe Pripomba je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pripombe 

Na podlagi usklajevanj s pristojnimi nosilci urejanja prostora 
(Ministrstvom za kulturo in Zavodom RS za varstvo kulturne 
dediščine) in izdelanimi idejnimi zasnovami objekta se delno 
korigirajo usmeritve za pozidavo območja SL-191. Skladno z 
določili nekdaj veljavnega ZN, v katerem je bilo že predvideno, da 
se del območja pozida, se dopušča navezava novega objekta na 
slepo fasado objekta ob Resljevi cesti, ki leži severno od 
predvidene gradnje, pozidava proti jugu pa se omeji. Nepozidan 
zunanji prostor na južni strani v navezavi na Trubarjevo ulico je 
opredeljen kot javna površina ter je v tem delu širok več kot 10 m 
in namenjen pešcem. Drevo na jugozahodnem delu EUP 
predstavlja pomembno vrednoto v gosto poseljenem mestnem 
okolju, zato se navede zahteva po njegovi ohranitvi oziroma 
nadomestitvi v neposredni bližini. 

 

 


