1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe

4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Aktiva upravljanje d.o.o.

Šmarna gora
363574
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Predlagamo, da se predvidena sprememba namembnosti najboljših
kmetijskih zemljišč v zazidljiva stavbna zemljišča črta iz OPN MOL
SD in OPN MOL ID na način, da se ohrani obstoječe stanje.
Pripomba se ne upošteva.
Strateške usmeritve v obmestju določajo tudi opredeljevanje novih
razvojnih območij in območij širitve poselitve, ki so danes pretežno
prazna in nepozidana, za potrebe večjih razvojnih projektov
oziroma posegov, ki zahtevajo velike površine. Širitev naselja v tem
območju sledi konceptu nadaljevanja strukture urbane rasti
racionalne in funkcionalne izrabe površin (nadaljevanje obstoječe
poselitve ‐ tip in raba) in po obsegu zaokrožuje območje naselja
skladno z mejo obstoječe EUP ŠE‐413.

Aljančič V.

Šmarna gora
361097
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se kmetijska in gozdna zemljišča ohranjajo v največji možni
meri; izhajanje iz obstoječih vrednot (naravnih, kulturnih in
funkcionalnih, ki ustvarjajo identiteto mesta in potenciale za
kakovosten razvoj mesta) pri načrtovanju prostorskega razvoja
MOL; upoštevanje razvojnega principa trajnostnega mesta (varstvo
okolja ‐ tal, vode, zraka, naravnega okolja); sonaravni razvoj mesta s
ciljem ohranjevanja in dograjevanja naravnih kakovosti in
življenjskega okolja; upoštevanje kriterijev racionalne in
funkcionalne izrabe površin ter omejitev glede ohranjanja naravnih
dobrin ter naravne in kulturne dediščine pri širitvah naselij,
varovanje naravne in kulturne krajine; usmerjanje širitev naselij na
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zemljišča, ki so z vidika trajnostne rabe naravnih dobrin ter
ohranjanja narave in kulturne dediščine manj pomembna;
ohranjanje in krepitev obstoječe prostorske naravne in kulturne
vrednote mesta in tudi širšega prostora MOL, ki ustvarjajo
identiteto in potenciale za kvaliteten razvoj mesta in kakovost
bivanja v njem (ohranjanje, vzdrževanje in prenavljanje kvalitetne
sestavine krajinske in naselbinske identitete, predvsem reševanje
problemov povezanih z nekontrolirano pozidavo naravnega
prostora, nekontrolirano rastjo predmestij in vaških naselij, slabim
vzdrževanjem stavbnega fonda in neustrezno prenovo, zlasti
kulturne in naravne dediščine).
Predlagani poseg ni v skladu z okoljskimi cilji OPN MOL ID
(trajnostna raba naravnih virov ‐ racionalna raba zemljišč
(ohranjanje kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri);
ohranjena narava ter ugodno stanje vrst in habitatnih tipov;
ohranjanje visoke stopnje biotske raznovrstnosti in zaustavitev
upadanja biotske raznovrstnosti (zagotovitev trajnostne rabe
sestavin biotske raznovrstnosti ter sonaravno poseganje v naravo);
varstvo naravnih vrednot (zagotovitev rabe naravnih vrednot na
način, ki jih ne ogroža).
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg
je na območju naravnih vrednot, na predlaganem zavarovanem
območju, na območju kompleksnega varstva kulturne dediščine in
na območju kmetijskih zemljišč). Predlagani poseg ni v skladu s
strateškimi izhodišči in ni v skladu z urbanističnimi kriteriji
(predlagani poseg ne pomeni zaokrožitve zazidave obstoječih
naselij in zapolnjevanje vrzeli).

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Andolšek I.

Šmarna gora
364197
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se delno upošteva.
Pripomba glede spremembe namembnosti zemljišča s parc. št.
244/15 k.o. Tacen se upošteva. Namenska raba zemljišča se iz
stavbnega zemljišča spremeni v primarno rabo.
Pripomba glede spremembe namembnosti zemljišča s parc. št.
244/2 k.o. Tacen se ne upošteva. Razpršena gradnja predstavlja
negativni pojav v prostoru, ki ga je potrebno v največji možni meri
sanirati in omejiti, saj je zanj značilna neracionalna izraba prostora,
nezadostna komunalna opremljenost, ipd. Navedenim načelom
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sledi tudi ZPNačrt in na njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove
razpršene gradnje ne dopuščajo več, za obstoječo pa predpisujejo
samo sanacijo, v kolikor je ta mogoča. Predlagani poseg ni v skladu
s strateškimi izhodišči (obravnavano območje je glede na Odlok
OPN MOL SD uvrščeno med ostala območja razpršene gradnje, ki se
nahajajo na potencialno ogroženih ali varovanih in varstvenih
območjih in v katerih so dovoljena samo vzdrževalna dela) in ni v
skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg je na območju
kulturne dediščine, na območju poplavne nevarnosti in na območju
varstva najboljših kmetijskih zemljišč). Predlagani poseg ni v skladu
z urbanističnimi kriteriji (predlagani poseg ni v skladu z
urbanističnim konceptom, predlagani poseg ni v bližini obstoječih
družbenih in storitvenih dejavnosti).

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Andolsek T.

Šmarna gora
362205
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe prostora.
Pripomba se delno upošteva.
Pripomba glede spremembe namembnosti zemljišča s parc. št.
244/15 k.o. Tacen se upošteva. Namenska raba zemljišča se iz
stavbnega zemljišča spremeni v primarno rabo.
Pripomba glede spremembe namembnosti zemljišča s parc. št.
244/27 k.o. Tacen se ne upošteva. Razpršena gradnja predstavlja
negativni pojav v prostoru, ki ga je potrebno v največji možni meri
sanirati in omejiti, saj je zanj značilna neracionalna izraba prostora,
nezadostna komunalna opremljenost, ipd. Navedenim načelom
sledi tudi ZPNačrt in na njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove
razpršene gradnje ne dopuščajo več, za obstoječo pa predpisujejo
samo sanacijo, v kolikor je ta mogoča. Predlagani poseg ni v skladu
s strateškimi izhodišči (obravnavano območje je glede na Odlok
OPN MOL SD uvrščeno med ostala območja razpršene gradnje, ki se
nahajajo na potencialno ogroženih ali varovanih in varstvenih
območjih in v katerih so dovoljena samo vzdrževalna dela) in ni v
skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg je na območju
kulturne dediščine, na območju poplavne nevarnosti in na območju
varstva najboljših kmetijskih zemljišč). Predlagani poseg ni v skladu
z urbanističnimi kriteriji (predlagani poseg ni v skladu z
urbanističnim konceptom, predlagani poseg ni v bližini obstoječih
družbenih in storitvenih dejavnosti).
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1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Andolsek T.

Šmarna gora
362204
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe prostora.
Pripomba se delno upošteva.
Pripomba glede spremembe namembnosti zemljišča s parc. št.
244/15 k.o. Tacen se upošteva. Namenska raba zemljišča se iz
stavbnega zemljišča spremeni v primarno rabo.
Pripomba glede spremembe namembnosti zemljišča s parc. št.
244/27 k.o. Tacen se ne upošteva. Razpršena gradnja predstavlja
negativni pojav v prostoru, ki ga je potrebno v največji možni meri
sanirati in omejiti, saj je zanj značilna neracionalna izraba prostora,
nezadostna komunalna opremljenost, ipd. Navedenim načelom
sledi tudi ZPNačrt in na njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove
razpršene gradnje ne dopuščajo več, za obstoječo pa predpisujejo
samo sanacijo, v kolikor je ta mogoča. Predlagani poseg ni v skladu
s strateškimi izhodišči (obravnavano območje je glede na Odlok
OPN MOL SD uvrščeno med ostala območja razpršene gradnje, ki se
nahajajo na potencialno ogroženih ali varovanih in varstvenih
območjih in v katerih so dovoljena samo vzdrževalna dela) in ni v
skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg je na območju
kulturne dediščine, na območju poplavne nevarnosti in na območju
varstva najboljših kmetijskih zemljišč). Predlagani poseg ni v skladu
z urbanističnimi kriteriji (predlagani poseg ni v skladu z
urbanističnim konceptom, predlagani poseg ni v bližini obstoječih
družbenih in storitvenih dejavnosti).

Andolšek T.

Šmarna gora
364196
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se delno upošteva.
Pripomba glede spremembe namembnosti zemljišča s parc. št.
244/15 k.o. Tacen se upošteva. Namenska raba zemljišča se iz
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stavbnega zemljišča spremeni v primarno rabo.
Pripomba glede spremembe namembnosti zemljišča s parc. št.
244/27 k.o. Tacen se ne upošteva. Razpršena gradnja predstavlja
negativni pojav v prostoru, ki ga je potrebno v največji možni meri
sanirati in omejiti, saj je zanj značilna neracionalna izraba prostora,
nezadostna komunalna opremljenost, ipd. Navedenim načelom
sledi tudi ZPNačrt in na njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove
razpršene gradnje ne dopuščajo več, za obstoječo pa predpisujejo
samo sanacijo, v kolikor je ta mogoča. Predlagani poseg ni v skladu
s strateškimi izhodišči (obravnavano območje je glede na Odlok
OPN MOL SD uvrščeno med ostala območja razpršene gradnje, ki se
nahajajo na potencialno ogroženih ali varovanih in varstvenih
območjih in v katerih so dovoljena samo vzdrževalna dela) in ni v
skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg je na območju
kulturne dediščine, na območju poplavne nevarnosti in na območju
varstva najboljših kmetijskih zemljišč). Predlagani poseg ni v skladu
z urbanističnimi kriteriji (predlagani poseg ni v skladu z
urbanističnim konceptom, predlagani poseg ni v bližini obstoječih
družbenih in storitvenih dejavnosti).

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Andolšek T.

Šmarna gora
363111
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se delno upošteva.
Pripomba glede spremembe namembnosti zemljišča s parc. št.
244/15 k.o. Tacen se upošteva. Namenska raba zemljišča se iz
stavbnega zemljišča spremeni v primarno rabo.
Pripomba glede spremembe namembnosti zemljišča s parc. št.
244/27 k.o. Tacen se ne upošteva. Razpršena gradnja predstavlja
negativni pojav v prostoru, ki ga je potrebno v največji možni meri
sanirati in omejiti, saj je zanj značilna neracionalna izraba prostora,
nezadostna komunalna opremljenost, ipd. Navedenim načelom
sledi tudi ZPNačrt in na njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove
razpršene gradnje ne dopuščajo več, za obstoječo pa predpisujejo
samo sanacijo, v kolikor je ta mogoča. Predlagani poseg ni v skladu
s strateškimi izhodišči (obravnavano območje je glede na Odlok
OPN MOL SD uvrščeno med ostala območja razpršene gradnje, ki se
nahajajo na potencialno ogroženih ali varovanih in varstvenih
območjih in v katerih so dovoljena samo vzdrževalna dela) in ni v
skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg je na območju
kulturne dediščine, na območju poplavne nevarnosti in na območju
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varstva najboljših kmetijskih zemljišč). Predlagani poseg ni v skladu
z urbanističnimi kriteriji (predlagani poseg ni v skladu z
urbanističnim konceptom, predlagani poseg ni v bližini obstoječih
družbenih in storitvenih dejavnosti).

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do

Artelj B.

Šmarna gora
361507
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se kmetijska zemljišča še naprej trajno namenja kmetijski
dejavnosti), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki z okoljskim ciljem
trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč (ohranjanje
kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri), ni v skladu z
varstvenimi režimi (predlagani poseg je na območju Natura 2000
(Rašica), na ekološko pomembnem območju (Rašica, Dobeno,
Gobavica), na predlaganem zavarovanem območju in na območju
srednje ogroženosti zaradi zemeljskih plazov in na območju varstva
kmetijskih zemljišč) in ni v skladu z urbanističnimi kriteriji
(predlagani poseg ne pomeni zaokrožitve zazidave obstoječih
naselij in zapolnjevanje vrzeli, predlagani poseg ni v bližini
obstoječih družbenih in storitvenih dejavnosti, predlagani poseg ni
v bližini JPP).

Bevk J.

Šmarna gora
361983
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba na izris regulacijskih elementov za javno cesto po
zasebnih parcelah.
Pripomba se upošteva.
Regulacisjki elementi za vrsi javne poti se zbrišejo iz OPN MOL ID.
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pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor

Kriterij za izris regulacijskih elementov za določitev javnih poti s
prometno funkcijo "dostop do stanovanjskih objektov" je "edini
možni dostop za vsaj štiri objekte" v tem primeru dopušča opustitev
javne poti po parcelah št. 496/1, 496/20, 496/17, vse parcele k.o.
Tacen.

Blažin J.

Šmarna gora
364041
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlog za spremembo namembnosti zemljišča se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se kmetijska zemljišča še naprej trajno namenja kmetijski
dejavnosti), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki z okoljskim ciljem
trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč (ohranjanje
kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri), ni v skladu z
varstvenimi režimi (predlagani poseg je na predlaganem ekološko
pomembnem območju, na predlaganem zavarovanem območju, na
območju srednje ogroženosti s plazovi in na območju varstva
kmetijskih zemljišč) in ni v skladu z urbanističnimi kriteriji
(predlagani poseg ne pomeni zaokrožitve zazidave obstoječih
naselij in zapolnjevanje vrzeli, predlagani poseg ni v skladu z
urbanističnim konceptom, predlagani poseg ni v bližini obstoječih
družbenih in storitvenih dejavnosti, predlagani poseg ni na območju
ustrezne prometne infrastrukture oz. nima primernih dostopov,
predlagan poseg ni v bližini JPP).

Blažin L.

Šmarna gora
362243
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
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Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Pripomba se ne upošteva.
Pripomba na kategorizacijo kmetijskega zemljišča se ne upošteva.
Kmetijska zemljišča so določena na podlagi usmeritev Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Predlog za spremembo namembnosti zemljišča se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (obravnavano
območje je glede na Odlok OPN MOL SD uvrščeno med ostala
območja razpršene gradnje, ki se nahajajo na potencialno
ogroženih ali varovanih in varstvenih območjih in v katerih so
dovoljena samo vzdrževalna dela) in ni v skladu z varstvenimi režimi
(predlagani poseg je na območju varstva kmetijskih zemljišč in
delno na območju ogroženosti zaradi poplav) in ni v skladu z
urbanističnimi kriteriji (predlagani poseg ni v skladu z urbanističnim
konceptom).
Obravnavano območje je uvrščeno med območja razpršene
gradnje. Razpršena gradnja predstavlja negativni pojav v prostoru,
ki ga je potrebno v največji možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj
značilna neracionalna izraba prostora, nezadostna komunalna
opremljenost, ipd. Navedenim načelom sledi tudi ZPNačrt in na
njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove razpršene gradnje ne
dopuščajo več, za obstoječo pa predpisujejo samo sanacijo, v
kolikor je ta mogoča.

Boc B.

Šmarna gora
361214
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Razpršena gradnja predstavlja negativni pojav v prostoru, ki ga je
potrebno v največji možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj
značilna neracionalna izraba prostora, nezadostna komunalna
opremljenost, ipd. Navedenim načelom sledi tudi ZPNačrt in na
njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove razpršene gradnje ne
dopuščajo več, za obstoječo pa predpisujejo samo sanacijo, v
kolikor je ta mogoča.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (obravnavano
območje je glede na Odlok OPN MOL SD uvrščeno med ostala
območja razpršene gradnje, ki se nahajajo na potencialno
ogroženih ali varovanih in varstvenih območjih in v katerih so
dovoljena samo vzdrževalna dela) in ni v skladu z varstvenimi režimi
(predlagani poseg je na območju ogroženosti zaradi poplav).
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji (predlagani
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poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom, predlagani poseg ni v
bližini obstoječih družbenih in storitvenih dejavnosti, predlagani
poseg ni v bližini JPP).

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor

Boštic M.

Šmarna gora
361198
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Pripomba glede kvalitete kmetijskega zemljišča se ne upošteva.
Kmetijska zemljišča so določena na podlagi usmeritev Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se kmetijska zemljišča največje ustreznosti še naprej trajno
namenja kmetijski dejavnosti), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki
z okoljskim ciljem trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč
(ohranjanje kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri) in ki
z okoljskim ciljem v zvezi s tlemi na podlagi Resolucije o
Nacionalnem programu varstva okolja določa, da je treba preprečiti
nadaljnje spreminjanje najboljših kmetijskih zemljišč v nekmetijske
namene.
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg
je na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč in na območju
ogroženosti zaradi poplav).
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji (predlagani
poseg ne pomeni zaokrožitve zazidave obstoječih naselij in
zapolnjevanje vrzeli).

Brank D.

Šmarna gora
362020
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
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Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se kmetijska zemljišča največje ustreznosti še naprej trajno
namenja kmetijski dejavnosti), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki
z okoljskim ciljem trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč
(ohranjanje kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri) in ki
z okoljskim ciljem v zvezi s tlemi na podlagi Resolucije o
Nacionalnem programu varstva okolja določa, da je treba preprečiti
nadaljnje spreminjanje najboljših kmetijskih zemljišč v nekmetijske
namene. Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi
(predlagani poseg je na območju varstva najboljših kmetijskih
zemljišč).
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg
je na območju varstva kmetijskih zemljišč) in ni v skladu s
strateškimi izhodišči ter ni v skladu z urbanističnimi kriteriji
(predlagani poseg ne pomeni zaokrožitve zazidave obstoječih
naselij in zapolnjevanje vrzeli).

Brank D.

Šmarna gora
362019
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se kmetijska zemljišča največje ustreznosti še naprej trajno
namenja kmetijski dejavnosti), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki
z okoljskim ciljem trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč
(ohranjanje kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri) in ki
z okoljskim ciljem v zvezi s tlemi na podlagi Resolucije o
Nacionalnem programu varstva okolja določa, da je treba preprečiti
nadaljnje spreminjanje najboljših kmetijskih zemljišč v nekmetijske
namene. Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi
(predlagani poseg je na območju varstva najboljših kmetijskih
zemljišč).
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg
je na območju varstva kmetijskih zemljišč) in ni v skladu s
strateškimi izhodišči ter ni v skladu z urbanističnimi kriteriji
(predlagani poseg ne pomeni zaokrožitve zazidave obstoječih
naselij in zapolnjevanje vrzeli).
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1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Brank M.

Šmarna gora
364279
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se kmetijska zemljišča največje ustreznosti še naprej trajno
namenja kmetijski dejavnosti), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki
z okoljskim ciljem trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč
(ohranjanje kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri) in ki
z okoljskim ciljem v zvezi s tlemi na podlagi Resolucije o
Nacionalnem programu varstva okolja določa, da je treba preprečiti
nadaljnje spreminjanje najboljših kmetijskih zemljišč v nekmetijske
namene. Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi
(predlagani poseg je na območju varstva najboljših kmetijskih
zemljišč).
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg
je na območju varstva kmetijskih zemljišč) in ni v skladu s
strateškimi izhodišči ter ni v skladu z urbanističnimi kriteriji
(predlagani poseg ne pomeni zaokrožitve zazidave obstoječih
naselij in zapolnjevanje vrzeli).

Buh I.

Šmarna gora
363650
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na mejo enote urejanja prostora in na
gradbeno parcelo.
Pripomba se delno upošteva.
Predlagani poseg (popravek poteka meje enote urejanja prostora
glede na trenutno veljavni akt) se upošteva.
Pripomba glede velikosti gradbene parcele je v OPN MOL ID že
upoštevana, saj le‐ta določa: Parcela, namenjena gradnji, je
zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih
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delov (gradbena parcela), na katerem stoji oziroma na katerem je
predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo
takšnemu objektu, oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo
služile takšnemu objektu.
Predlagan poseg (širitev izven meje enote urejanja prostora glede
na trenutno veljavni akt) na parceli 145/13 k.o. Gameljne ni v
skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje prostorskega razvoja
Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor tako, da se kmetijska
zemljišča največje ustreznosti še naprej trajno namenja kmetijski
dejavnosti, prednostno zagotavljanje površin za pozidavo znotraj že
urbaniziranih območij oz. razvoj »navznoter« z zgoščevanjem
poselitve in prenovo), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki z
okoljskim ciljem trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč
(ohranjanje kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri) in ki
z okoljskim ciljem v zvezi s tlemi na podlagi Resolucije o
Nacionalnem programu varstva okolja določa, da je treba preprečiti
nadaljnje spreminjanje najboljših kmetijskih zemljišč v nekmetijske
namene. Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji
(predlagan poseg ne pomeni zaokrožitve zazidave obstoječih naselij
in zapolnjevanje vrzeli) ter tudi ni v skladu z varstvenimi režimi
(predlagan poseg je na območju kulturne dediščine in na območju
varstva najboljših kmetijskih zemljišč).

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Capuder M.

Šmarna gora
361077
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se kmetijska zemljišča še naprej trajno namenja kmetijski
dejavnosti), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki z okoljskim ciljem
trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč (ohranjanje
kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri), ni v skladu z
varstvenimi režimi (predlagani poseg je na območju Natura 2000
(Rašica), na ekološko pomembnem območju (Rašica, Dobeno,
Gobavica), na predlaganem zavarovanem območju in na območju
srednje ogroženosti zaradi zemeljskih plazov in na območju varstva
kmetijskih zemljišč) in ni v skladu z urbanističnimi kriteriji
(predlagani poseg ne pomeni zaokrožitve zazidave obstoječih
naselij in zapolnjevanje vrzeli, predlagani poseg ni v bližini
obstoječih družbenih in storitvenih dejavnosti, predlagani poseg ni
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v bližini JPP).

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Cedilnik R.

Šmarna gora
361018
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Pripomba glede kategorizacije kmetijskega zemljišča se ne
upošteva. Kmetijska zemljišča so določena na podlagi usmeritev
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg
je na območju naravnih vrednot, na predlaganem zavarovanem
območju, na območju kompleksnega varstva kulturne dediščine in
na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč). Predlagani
poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči in ni v skladu z
urbanističnimi kriteriji (predlagani poseg ne pomeni zaokrožitve
zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanje vrzeli).

Cedilnik R.

Šmarna gora
360994
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Pripomba glede kategorizacije kmetijskega zemljišča se ne
upošteva. Kmetijska zemljišča so določena na podlagi usmeritev
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg
je na območju naravnih vrednot, na predlaganem zavarovanem
območju, na območju kompleksnega varstva kulturne dediščine in
na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč). Predlagani
poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči in ni v skladu z
urbanističnimi kriteriji (predlagani poseg ne pomeni zaokrožitve
zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanje vrzeli).
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1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe

4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

CEEREF NALOŽBE d.o.o.

Šmarna gora
363564
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

1. Pripomba se nanaša na OPPN Partnerstvo Šmartinska, JA‐271.
2. Pripomba se nanaša na EUP RD‐73.
3. Pripomba se nanaša na EUP ŠG‐200, Trgovina Rašica. Pripomba
se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča.
4. Pripomba se nanaša na EUP TR‐119. Pripomba se nanaša na
spremembo namembnosti zemljišča.
5. Pripomba se nanaša na EUP DR‐448.
Pripomba se delno upošteva.
1. Za zaokroženo celoto vseh območij je treba izdelati skupno
strokovno podlago za oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadne
komunalne vode, zadrževanje in odvajanje odpadne padavinske
vode, oskrbo s toploto, hladom in zemeljskim plinom ter oskrbo z
električno energijo, ki bo predstavljala zasnovo infrastrukturnih
sistemov na območju Šmartinske ceste in BTCja. Strokovna podlaga
mora tako obravnavati vsa potrebna primarna oziroma glavna
infrastrukturna omrežja in bo predstavljala obvezno izhodišče glede
urejanja primarne oziroma glavne infrastrukture za posamezne
občinske podrobne prostorske načrte, poleg tega pa bo
predstavljala tudi osnovo za delitev stroškov komunalnega
opremljanja stavbnih zemljišč za novo primarno oziroma glavno
infrastrukturo. Sočasno bodo določene tudi faznosti izgradnje
infrastrukturnih sistemov.
Pripomba je že delno upoštevana. Rešitev prometne mreže je
dosledno prenesena iz pridobljenga gradiva s strani Hosoya
Schoefer A., hkrati pa velja, da bo detajlna rešitev prometne mreže
oz. dovozov v garaže tako ali tako določena v sklopu izdelave
občinskega podrobnega prostorskega načrta za to območje.
Pripomba glede umeščanja muzeja se upošteva. Velja pa, da je v
obeh EUP glede na namensko rabo dopustna ureditev muzeja.
2. Pripomba se ne upošteva. Ohranjanje zelenih površin znotraj
kompaktnega mesta je eden izmed ključnih kriterijev izpolnjevanja
trajnostnega razvoja mest in oblikovanja kvalitetnega omrežja
zelenih površin za dvigovanje kvalitete bivalnega okolja.
Spreminjanje namenske rabe na račun zelenih površin znotraj
kompaktnega mesta ni dopustno.
3. Pripomba se upošteva. Predlagani poseg spremembe namenske
rabe v CU – osrednja območja centralnih dejavnosti se upošteva.
Predlagana sprememba ne vpliva na izgled naselja, niti ne
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poslabšuje bivalnih ali delovnih razmer na predmetnem in
sosednjih območjih.
4. Pripomba se ne upošteva. Predlagani poseg ni v skladu z
urbanističnimi kriteriji. Predlagani poseg je v neskladju z
usmeritvami OPN MOL SDin UN MOL (glej Zeleni sistem). Parcela št.
313/374 k.o. Trnovsko predmestje je locirana v parku. Območje je
del zasnove celotne soseske, v parku je dopustna ureditev
otroškega igrišča. Zemljišče že z veljavnimi prostorsko izvedbenimi
akti ni predvideno za stanovanjsko gradnjo. Na parceli št. 313/343
k.o. Trnovsko predmestje stoji garaža, ki se na tem mestu ohranja.
5. Pripomba se upošteva. Gradbene meje se uskladijo glede na
sedaj veljaven PUP.

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Cetin M.

Šmarna gora
362486
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Razpršena gradnja predstavlja negativni pojav v prostoru, ki ga je
potrebno v največji možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj
značilna neracionalna izraba prostora, nezadostna komunalna
opremljenost, ipd. Navedenim načelom sledi tudi ZPNačrt in na
njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove razpršene gradnje ne
dopuščajo več, za obstoječo pa predpisujejo samo sanacijo, v
kolikor je ta mogoča. Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi
izhodišči (obravnavano območje je glede na Odlok OPN MOL SD
uvrščeno med ostala območja razpršene gradnje, ki se nahajajo na
potencialno ogroženih ali varovanih in varstvenih območjih in v
katerih so dovoljena samo vzdrževalna dela) in ni v skladu z
varstvenimi režimi (predlagan poseg je na območju Natura 2000, na
ekološko pomembnem območju, na območju naravnih vrednot, na
območju kulturne dediščine, na območju poplavne nevarnosti in na
območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč). Predlagan poseg ni
v skladu z urbanističnimi kriteriji (predlagan poseg ni v skladu z
urbanističnim konceptom, predlagan poseg ni v bližini obstoječih
družbenih in storitvenih dejavnosti, predlagan poseg ni na območju
ustrezne prometne infrastrukture oz. nima primernih dostopov).
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1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Cetin M.

Šmarna gora
362490
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Razpršena gradnja predstavlja negativni pojav v prostoru, ki ga je
potrebno v največji možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj
značilna neracionalna izraba prostora, nezadostna komunalna
opremljenost, ipd. Navedenim načelom sledi tudi ZPNačrt in na
njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove razpršene gradnje ne
dopuščajo več, za obstoječo pa predpisujejo samo sanacijo, v
kolikor je ta mogoča. Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi
izhodišči (obravnavano območje je glede na Odlok OPN MOL SD
uvrščeno med ostala območja razpršene gradnje, ki se nahajajo na
potencialno ogroženih ali varovanih in varstvenih območjih in v
katerih so dovoljena samo vzdrževalna dela) in ni v skladu z
varstvenimi režimi (predlagan poseg je na območju Natura 2000, na
ekološko pomembnem območju, na območju naravnih vrednot, na
območju kulturne dediščine, na območju poplavne nevarnosti in na
območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč). Predlagan poseg ni
v skladu z urbanističnimi kriteriji (predlagan poseg ni v skladu z
urbanističnim konceptom, predlagan poseg ni v bližini obstoječih
družbenih in storitvenih dejavnosti, predlagan poseg ni na območju
ustrezne prometne infrastrukture oz. nima primernih dostopov).

ČS Šmarna gora

Šmarna gora
364096
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša spremembo namembnosti zemljišča, na način
urejanja, na pokopališče v Šmartnem.
Pripomba se delno upošteva.
1. Pripomba glede spremembe namembnosti zemljišča parc. št.
317/3 in 334/1 (obe k.o. Šmartno pod Šmarno goro) se ne
upošteva. Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči
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(usmerjanje prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti
v prostor tako, da se kmetijska zemljišča največje ustreznosti še
naprej trajno namenja kmetijski dejavnosti), ni v skladu z Okoljskim
poročilom, ki z okoljskim ciljem trajnostne rabe določa racionalno
rabo zemljišč (ohranjanje kmetijskih zemljišč in gozda v največji
možni meri) in ki z okoljskim ciljem v zvezi s tlemi na podlagi
Resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja določa, da je
treba preprečiti nadaljnje spreminjanje najboljših kmetijskih
zemljišč v nekmetijske namene. Predlagani poseg ni v skladu z
varstvenimi režimi (predlagani poseg je na območju varstva
najboljših kmetijskih zemljišč) in ni v skladu z urbanističnimi kriteriji
(predlagani poseg ne pomeni zaokrožitve zazidave obstoječih
naselij in zapolnjevanje vrzeli).
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se ohranja sklenjenost gozdnih površin in stabilnost
gozdnih ekosistemov s poudarkom na ohranjanju habitatnih tipov,
ki se prednostno ohranjajo, da se ohranjajo gozdne površine na
območjih, ki so zaradi določenih značilnosti (strmina, lega, erozija)
manj primerna za druge rabe), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki
z okoljskim ciljem trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč
(ohranjanje kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri).
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg
je na območju Natura 2000, na ekološko pomembnem območju, na
območju gozda s posebnim namenom in na območju ogroženosti
zaradi poplav) ter ni v skladu z urbanističnimi kriteriji (predlagani
poseg ne pomeni zaokrožitve zazidave obstoječih naselij in
zapolnjevanje vrzeli, predlagani poseg ni v bližini JPP).
2. Pripomba na način urejanja enote urejanja prostora, ki
predstavlja četrtno središče Šmarne gore, se upošteva, za območje
se predvidi način urejanja z OPN MOL ID.
3. Pripomba na ureditev in razširitev Šturmove ulice v Tacnu
skladno s PUP‐om 58/92 se upošteva. Regulacijski elementi za
opredelitev Šturmove ulice se popravijo. V OPN MOL ID se predvidi
5.00 m širok koridor za javno pot za vsa vozila na odseku od
Thumanove ulice do objekta hišna št. Šturmova ulica 9.
4. Pripomba glede povečanja območja za pokopališče v Šmartnem
se ne upošteva, saj OPN MOL SD pokopališče v Šmartnem
opredeljuje kot krajevno pokopališče, širitve tega pokopališča niso
predvidene, saj ureditev novih grobnih polj na ožjem
vodovarstvenem območju VVO IIB ni dopustna (Uredba o
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega
polja (Uradni list RS, št. /2004, 7/2006).

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe

Debevc B.

Šmarna gora
364099
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(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do

Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Predlog za prestavitev dostopne poti v enoto urejanja, v kateri so
objekti, katerim je pot namenjena.
Pripomba se ne upošteva.
Regulacijski elementi za opredelitev javnih poti ostanejo
nespremenjeni.
V tem primeru kriterij za izris regulacijskih elementov za določitev
javnih poti s prometno funkcijo "dostop do stanovanjskih objektov"
je "edini možno dostop za vsaj štiri objekte" ne dopušča vrisa javne
poti za obstoječe tri stanovanjske objekte. Za urejanje enote ŠG‐
454 je v OPN MOL ID predpisana izdelava OPPN, v okviru katerega
bo opredeljen tudi dostop do predmetnih objektov.

Debevc B.

Šmarna gora
364100
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na usmeritve OPPN.
Pripomba se upošteva.
Pripomba se upošteva na način, da se popravijo usmeritve OPPN:
Dovoz je treba urediti s Ceste Cirila Kosmača, ki se naveže na Cesto
vstaje.

Debevc B.

Šmarna gora
364111
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na namensko rabo zemljišča.
Pripomba na vsebino, ki je v OPN MOL že vključena.
Glede na Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto
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pripombe

Š7 Tacen ‐ Šmartno (Uradni list RS, št. 58/92, 63/99, 87/99) so po
določilih 12. člena v morfoloških enotah z oznakami 9 dovoljeni
posegi: urejanje zelenih površin, postavitev mikrourbane opreme,
urejanje utrjenih površin in rekreacijskih poti, postavitev
spominskih obeležij, reklamnih znamenj in turističnih oznak,
postavitev kioskov po posebni strokovni presoji, gradnja objektov in
naprav za potrebe komunale, prometa in zvez, vodnogospodarske
ureditve, gradnja objektov za razvoj kmetijske dejavnosti, gradnja
enodružinskih stanovanjskih objektov ob pogoju, da se s posegom
ne prizadene naravne in kulturne dediščine. Pripomba glede določil
enote urejanja prostora je že upoštevana, saj so določila Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š7 Tacen ‐
Šmartno (Uradni list RS, št. 58/92, 63/99, 87/99) smiselno in v
skladu s OPN MOL SD prenesena v OPN MOL ID.
OPN MOL ID omogoča umestitev otroškega igrišča in drugih javnih
igrišč v območja več različnih namenskih rab: SSce – pretežno eno‐
in dvostanovanjske površine, SScv – pretežno večstanovanjske
površine, SSse – splošne eno‐ in dvostanovanjske površine, SSsv –
splošne večstanovanjske površine, SB – stanovanjske površine za
posebne namene, SK – površine podeželskega naselja, CU –
osrednja območja centralnih dejavnosti, CDd – območja centralnih
dejavnosti brez stanovanj, CDi – območja centralnih dejavnosti za
izobraževanje, CDo – območja centralnih dejavnosti za vzgojo in
primarno izobraževanje, BT – površine za turizem, BD – površine
drugih območij, BC – športni centri, ZS – površine za oddih,
rekreacijo in šport, ZPp – parki in A – površine razpršene poselitve.
Za enoto urejanja prostora je predpisan način urejanja OPPN. OPPN
bo določil podrobnejšo namensko rabo prostora znotraj enote
urejanja prostora in opredelil tudi lokacijo otroškega igrišča, če bo
načrtovan v OPPN.

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Drešar C.

Šmarna gora
364039
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlog za spremembo namembnosti zemljišča se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se kmetijska zemljišča še naprej trajno namenja kmetijski
19

dejavnosti), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki z okoljskim ciljem
trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč (ohranjanje
kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri), ni v skladu z
varstvenimi režimi (predlagani poseg je na predlaganem ekološko
pomembnem območju, na predlaganem zavarovanem območju, na
območju srednje ogroženosti s plazovi in na območju varstva
kmetijskih zemljišč) in ni v skladu z urbanističnimi kriteriji
(predlagani poseg ne pomeni zaokrožitve zazidave obstoječih
naselij in zapolnjevanje vrzeli, predlagani poseg ni v skladu z
urbanističnim konceptom, predlagani poseg ni v bližini obstoječih
družbenih in storitvenih dejavnosti, predlagani poseg ni na območju
ustrezne prometne infrastrukture oz. nima primernih dostopov,
predlagan poseg ni v bližini JPP).

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Erzar S.

Šmarna gora
364032
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlog za spremembo namembnosti zemljišča se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se kmetijska zemljišča še naprej trajno namenja kmetijski
dejavnosti), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki z okoljskim ciljem
trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč (ohranjanje
kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri), ni v skladu z
varstvenimi režimi (predlagani poseg je na predlaganem ekološko
pomembnem območju, na predlaganem zavarovanem območju, na
območju srednje ogroženosti s plazovi in na območju varstva
kmetijskih zemljišč) in ni v skladu z urbanističnimi kriteriji
(predlagani poseg ne pomeni zaokrožitve zazidave obstoječih
naselij in zapolnjevanje vrzeli, predlagani poseg ni v skladu z
urbanističnim konceptom, predlagani poseg ni v bližini obstoječih
družbenih in storitvenih dejavnosti, predlagani poseg ni na območju
ustrezne prometne infrastrukture oz. nima primernih dostopov,
predlagan poseg ni v bližini JPP).
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1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Fridau I.

Šmarna gora
364030
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se kmetijska zemljišča največje ustreznosti še naprej trajno
namenja kmetijski dejavnosti), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki
z okoljskim ciljem trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč
(ohranjanje kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri) in ki
z okoljskim ciljem v zvezi s tlemi na podlagi Resolucije o
Nacionalnem programu varstva okolja določa, da je treba preprečiti
nadaljnje spreminjanje najboljših kmetijskih zemljišč v nekmetijske
namene.
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg
je na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč) in ni v skladu z
urbanističnimi kriteriji (predlagani poseg ne pomeni zaokrožitve
zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanje vrzeli, predlagani poseg
ni v skladu z urbanističnim konceptom).

Fridau I.

Šmarna gora
363124
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se kmetijska zemljišča največje ustreznosti še naprej trajno
namenja kmetijski dejavnosti), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki
z okoljskim ciljem trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč
(ohranjanje kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri) in ki
z okoljskim ciljem v zvezi s tlemi na podlagi Resolucije o
Nacionalnem programu varstva okolja določa, da je treba preprečiti
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nadaljnje spreminjanje najboljših kmetijskih zemljišč v nekmetijske
namene.
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg
je na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč) in ni v skladu z
urbanističnimi kriteriji (predlagani poseg ne pomeni zaokrožitve
zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanje vrzeli, predlagani poseg
ni v skladu z urbanističnim konceptom).

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Godnjavec Apostolovski M.

Šmarna gora
362700
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na namensko rabo zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Določanje območij kmetijskih in gozdnih zemljišč je v pristojnosti
države ‐ Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP)
in Zavoda za gozdove Slovenije. V OPN MOL ID so območja
kmetijskih in gozdnih zemljišč zato zgolj povzeta po smernicah, ki jih
izda MKGP oz. Zavod za gozdove Slovenije kot nosilca urejanja
prostora.

Godnjavec Apostolovski M.

Šmarna gora
362702
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči in ni v skladu s
kriteriji OPN MOL SD MOL, pod katerimi se območje razpršene
gradnje vključi v obstoječe naselje (obravnavano območje je glede
na OPN MOL SDuvrščeno med ostala območja razpršene gradnje,
med katera se uvrščajo tista območja razpršene gradnje, ki se
nahajajo na potencialno ogroženih ali varovanih in varstvenih
območjih. Ta območja se v OPN MOL ID po katastru stavb označi
kot stavbišča na območjih primarne rabe). Razpršena gradnja
22

predstavlja negativni pojav v prostoru, ki ga je potrebno v največji
možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj značilna neracionalna
izraba prostora, nezadostna komunalna opremljenost, ipd.
Navedenim načelom sledi tudi ZPNačrt in na njegovi podlagi izdani
predpisi, ki nove razpršene gradnje ne dopuščajo več, za obstoječo
pa predpisujejo samo sanacijo, v kolikor je ta mogoča.
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg
je na območju naravnih vrednot in na območju srednje ogroženosti
s plazovi).

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Golob R.

Šmarna gora
360933
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se kmetijska in gozdna zemljišča ohranjajo v največji možni
meri; izhajanje iz obstoječih vrednot (naravnih, kulturnih in
funkcionalnih, ki ustvarjajo identiteto mesta in potenciale za
kakovosten razvoj mesta) pri načrtovanju prostorskega razvoja
MOL; upoštevanje razvojnega principa trajnostnega mesta (varstvo
okolja ‐ tal, vode, zraka, naravnega okolja); sonaravni razvoj mesta s
ciljem ohranjevanja in dograjevanja naravnih kakovosti in
življenjskega okolja; upoštevanje kriterijev racionalne in
funkcionalne izrabe površin ter omejitev glede ohranjanja naravnih
dobrin ter naravne in kulturne dediščine pri širitvah naselij,
varovanje naravne in kulturne krajine; usmerjanje širitev naselij na
zemljišča, ki so z vidika trajnostne rabe naravnih dobrin ter
ohranjanja narave in kulturne dediščine manj pomembna;
ohranjanje in krepitev obstoječe prostorske naravne in kulturne
vrednote mesta in tudi širšega prostora MOL, ki ustvarjajo
identiteto in potenciale za kvaliteten razvoj mesta in kakovost
bivanja v njem (ohranjanje, vzdrževanje in prenavljanje kvalitetne
sestavine krajinske in naselbinske identitete, predvsem reševanje
problemov povezanih z nekontrolirano pozidavo naravnega
prostora, nekontrolirano rastjo predmestij in vaških naselij, slabim
vzdrževanjem stavbnega fonda in neustrezno prenovo, zlasti
kulturne in naravne dediščine).
Predlagani poseg ni v skladu z okoljskimi cilji OPN MOL ID
(trajnostna raba naravnih virov ‐ racionalna raba zemljišč
(ohranjanje kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri);
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ohranjena narava ter ugodno stanje vrst in habitatnih tipov;
ohranjanje visoke stopnje biotske raznovrstnosti in zaustavitev
upadanja biotske raznovrstnosti (zagotovitev trajnostne rabe
sestavin biotske raznovrstnosti ter sonaravno poseganje v naravo);
varstvo naravnih vrednot (zagotovitev rabe naravnih vrednot na
način, ki jih ne ogroža).
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg
je na območju naravnih vrednot, na predlaganem zavarovanem
območju, na območju kompleksnega varstva kulturne dediščine in
na območju kmetijskih zemljišč). Predlagani poseg ni v skladu s
strateškimi izhodišči in ni v skladu z urbanističnimi kriteriji
(predlagani poseg ne pomeni zaokrožitve zazidave obstoječih
naselij in zapolnjevanje vrzeli).

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe

GPG inženiring d.d.

Šmarna gora
362347
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na višino stavb in usmeritve OPPN.
Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg (sprememba višine stavb) ni v skladu s strateškimi
izhodišči (priporočljiva stanovanjska gradnja po tipih naselij);
usmeritve za urbanistično in arhitekturno oblikovanje za
obravnavano območje določajo nizko zazidavo v zelenju.
Predlagani poseg (izločitev zahteve po ureditvi pokrite športne
površine iz urbanističnih pogojev) ni v skladu z usmeritvami in
smernicami za šport pristojnega oddelka MOL kot enega izmed
nosilcev urejanja prostora.

GPG inženiring d.d.

Šmarna gora
361487
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na višino stavb in usmeritve OPPN.
Pripomba se ne upošteva.
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Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe

Predlagani poseg (sprememba višine stavb) ni v skladu s strateškimi
izhodišči (priporočljiva stanovanjska gradnja po tipih naselij);
usmeritve za urbanistično in arhitekturno oblikovanje za
obravnavano območje določajo nizko zazidavo v zelenju.
Predlagani poseg (izločitev zahteve po ureditvi pokrite športne
površine iz urbanističnih pogojev) ni v skladu z usmeritvami in
smernicami za šport pristojnega oddelka MOL kot enega izmed
nosilcev urejanja prostora.

Grad J.

Šmarna gora
361371
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Nestrinjanje z izrisom javne poti pešce na parcelnih št. 392/2 in
392/4, k.o. Tacen.
Pripomba se delno upošteva.
Regulacijski elementi za opredelitev javne poti za pešce se
popravijo: za peš pot se opredeli 3.00 m širok koridor.
Na obravnavanem območju OPN MOL ID opredeljuje več javnih poti
za ves promet. Predmetna javna pot, pa je edina javna pot za pešce,
katere izhodišče je na preurejenem javnem parkirišču v enoti ŠG‐
412.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (zmanjševanje
potrebe po osebnem prevozu in spodbujanje uporabe javnega
prometa, kolesarjenja in pešačenja, uveljavljanje prednosti
nemotoriziranih uporabnikov ‐ pešcev, kolesarjev, rolarjev, ipd.,
vzpostavitev kolesarskih povezav in javnih peš rekreacijskih poti
znotraj mesta in preko zelenih klinov v naravno zaledje mesta
(Barje, Polhograjski dolomiti, Šmarna gora‐Dobeno‐Rašica, Savsko
zaledje in Posavsko hribovje).

Grošelj J.

Šmarna gora
362620
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
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4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg
je na območju naravnih vrednot, na predlaganem zavarovanem
območju in na območju srednje ogroženosti s plazovi). Območje je
opredeljeno z namensko rabo prostora GPN – gozdovi z izjemno
poudarjenimi socialnimi funkcijami (območja, namenjena
gozdovom z izjemno poudarjenimi socialnimi funkcijami
(zaščitna,rekreacijska, turistična, poučna, higienskozdravstvena,
obrambna in estetska funkcija).

Grošelj J.

Šmarna gora
362619
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg
je na območju naravnih vrednot, na predlaganem zavarovanem
območju in na območju srednje ogroženosti s plazovi). Območje je
opredeljeno z namensko rabo prostora GPN – gozdovi z izjemno
poudarjenimi socialnimi funkcijami (območja, namenjena
gozdovom z izjemno poudarjenimi socialnimi funkcijami
(zaščitna,rekreacijska, turistična, poučna, higienskozdravstvena,
obrambna in estetska funkcija).

Grum A.

Šmarna gora
361024
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Razpršena gradnja predstavlja negativni pojav v prostoru, ki ga je
potrebno v največji možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj
značilna neracionalna izraba prostora, nezadostna komunalna
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opremljenost, ipd. Navedenim načelom sledi tudi ZPNačrt in na
njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove razpršene gradnje ne
dopuščajo več, za obstoječo pa predpisujejo samo sanacijo, v
kolikor je ta mogoča. Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi
izhodišči (obravnavano območje je glede na Odlok OPN MOL SD
uvrščeno med ostala območja razpršene gradnje, ki se nahajajo na
potencialno ogroženih ali varovanih in varstvenih območjih in v
katerih so dovoljena samo vzdrževalna dela) in ni v skladu z
varstvenimi režimi (predlagani poseg je na območju naravnih
vrednot, na območju poplavne nevarnosti in na območju varstva
najboljših kmetijskih zemljišč).
Poleg tega so v poselitvenem območju Zg. Gameljn iz bilance
zemljišč razvidne še precejšnje prostorske rezerve (nepozidana
stavbna zemljišča), na podlagi katerih širjenje oziroma povečevanje
stavbnih zemljišč ni dovoljeno.

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Hajdinjak M.

Šmarna gora
362984
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Predlog dograditve prometne infrastrukture.
Pripomba se delno upošteva.
Tacenska cesta je državna cesta R3. Za državno infrastrukturo OPN
MOL ID ne predpisuje tehničnih rešitev. V cestnem koridorju so
možne rekonstrukcije.

Hrabar B.

Šmarna gora
364049
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Razpršena gradnja predstavlja negativni pojav v prostoru, ki ga je
potrebno v največji možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj
značilna neracionalna izraba prostora, nezadostna komunalna
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opremljenost, ipd. Navedenim načelom sledi tudi ZPNačrt in na
njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove razpršene gradnje ne
dopuščajo več, za obstoječo pa predpisujejo samo sanacijo, v
kolikor je ta mogoča. Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi
izhodišči (obravnavano območje je glede na Odlok OPN MOL SD
uvrščeno med ostala območja razpršene gradnje, ki se nahajajo na
potencialno ogroženih ali varovanih in varstvenih območjih in v
katerih so dovoljena samo vzdrževalna dela) in ni v skladu z
varstvenimi režimi (predlagan poseg je na predlaganem
zavarovanem območju in na območju varstva kmetijskih zemljišč).
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji (predlagan
poseg ne pomeni zaokrožitve zazidave obstoječih naselij in
zapolnjevanje vrzeli, predlagan poseg ni v skladu z urbanističnim
konceptom, predlagan poseg ni v bližini obstoječih družbenih in
storitvenih dejavnosti, predlagan poseg ni na območju ustrezne
prometne infrastrukture oz. nima primernih dostopov, predlagan
poseg ni v bližini JPP).
Legalizacija objekta ni predmet prostorskega akta, nelegalne
gradnje in objekti se obravnavajo po drugih predpisih. Za
legalizacijo objektov zgrajenih brez dovoljenja ni nobenih izjem
razen tiste, ki jo določa zakon (Zakon o graditvi objektov (ZGO‐
1A+B). V tem zakonu je v 197. členu določeno: »Ne glede na
določbe tega zakona, ki predpisujejo obveznost uporabnega
dovoljenja, se šteje, da imajo uporabno dovoljenje po tem zakonu:
1. vse stavbe, ki so bile zgrajene pred 31. decembrom 1967 in
poslovni prostori v njih, ki so z dnem uveljavitve tega zakona v
uporabi, če se jim namembnost po navedenem datumu ni bistveno
spremenila in so zemljišča, na katerih so zgrajene, z dnem
uveljavitve tega zakona na predpisani način evidentirana v
zemljiškem katastru.«.
OPN MOL ID določa: Obstoječi objekt je zakonito zgrajen objekt, ki
je bil zgrajen na podlagi in v skladu z gradbenim oziroma drugim
predpisanim upravnim dovoljenjem ali je bil zgrajen pred letom
1967. Gradnja novega objekta, dozidava in nadzidava objekta,
rekonstrukcija objekta in vzdrževanje objekta je dopustna samo na
zakonito zgrajenih objektih.

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor

Hribar M.

Šmarna gora
364035
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
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Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Pripomba se ne upošteva.
Predlog za spremembo namembnosti zemljišča se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se kmetijska zemljišča še naprej trajno namenja kmetijski
dejavnosti), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki z okoljskim ciljem
trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč (ohranjanje
kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri), ni v skladu z
varstvenimi režimi (predlagani poseg je na predlaganem ekološko
pomembnem območju, na predlaganem zavarovanem območju, na
območju srednje ogroženosti s plazovi in na območju varstva
kmetijskih zemljišč) in ni v skladu z urbanističnimi kriteriji
(predlagani poseg ne pomeni zaokrožitve zazidave obstoječih
naselij in zapolnjevanje vrzeli, predlagani poseg ni v skladu z
urbanističnim konceptom, predlagani poseg ni v bližini obstoječih
družbenih in storitvenih dejavnosti, predlagani poseg ni na območju
ustrezne prometne infrastrukture oz. nima primernih dostopov,
predlagan poseg ni v bližini JPP).

INVENTURA d.o.o.

Šmarna gora
364016
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Pripomba na del zemljišča s parc. št. 304 k.o. Gameljne se upošteva.
Za širše območje, ki se obravnava kot širitev naselja, je predvidena
izdelava OPPN. Pripomba za del zemljišča s parc. št. 304 in za
zemljišča 300, 301, 302, 267/1, 267/2 (vse k.o. Gameljne) se ne
upošteva, ker predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči
(usmerjanje prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti
v prostor tako, da se kmetijska zemljišča še naprej trajno namenja
kmetijski dejavnosti), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki z
okoljskim ciljem trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč
(ohranjanje kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri), ni v
skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg je na predlaganem
zavarovanem območju in na območju varstva kmetijskih zemljišč) in
ni v skladu z urbanističnimi kriteriji (predlagani poseg ne pomeni
zaokrožitve zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanje vrzeli,
predlagani poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom).
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1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

INVENTURA d.o.o.

Šmarna gora
364053
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Pripomba na del zemljišča s parc. št. 304 k.o. Gameljne se upošteva.
Za širše območje, ki se obravnava kot širitev naselja, je predvidena
izdelava OPPN. Pripomba za del zemljišča s parc. št. 304 in za
zemljišča 300, 301, 302, 267/1, 267/2 (vse k.o. Gameljne) se ne
upošteva, ker predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči
(usmerjanje prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti
v prostor tako, da se kmetijska zemljišča še naprej trajno namenja
kmetijski dejavnosti), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki z
okoljskim ciljem trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč
(ohranjanje kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri), ni v
skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg je na predlaganem
zavarovanem območju in na območju varstva kmetijskih zemljišč) in
ni v skladu z urbanističnimi kriteriji (predlagani poseg ne pomeni
zaokrožitve zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanje vrzeli,
predlagani poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom).

INVENTURA d.o.o.

Šmarna gora
361613
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Pripomba na del zemljišča s parc. št. 304 k.o. Gameljne se upošteva.
Za širše območje, ki se obravnava kot širitev naselja, je predvidena
izdelava OPPN. Pripomba za del zemljišča s parc. št. 304 in za
zemljišča 300, 301, 302, 267/1, 267/2 (vse k.o. Gameljne) se ne
upošteva, ker predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči
(usmerjanje prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti
v prostor tako, da se kmetijska zemljišča še naprej trajno namenja
kmetijski dejavnosti), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki z
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okoljskim ciljem trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč
(ohranjanje kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri), ni v
skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg je na predlaganem
zavarovanem območju in na območju varstva kmetijskih zemljišč) in
ni v skladu z urbanističnimi kriteriji (predlagani poseg ne pomeni
zaokrožitve zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanje vrzeli,
predlagani poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom).

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega

IPL d.o.o.

Šmarna gora
361645
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo načina urejanja.
Pripomba se upošteva.
Za enoto urejanja prostora se določi način urejanja z OPN MOL ID.

IPL d.o.o.

Šmarna gora
364486
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo tipologije zazidave.
Pripomba se upošteva.
Za enoto urejanja prostora se določi tipologijo zazidave NB.

Ježek P.

Šmarna gora
361262
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)
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se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči. Razpršena
gradnja predstavlja negativni pojav v prostoru, ki ga je potrebno v
največji možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj značilna
neracionalna izraba prostora, nezadostna komunalna opremljenost,
ipd. Navedenim načelom sledi tudi ZPNačrt in na njegovi podlagi
izdani predpisi, ki nove razpršene gradnje ne dopuščajo več, za
obstoječo pa predpisujejo samo sanacijo, v kolikor je ta mogoča.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (obravnavano
območje je glede na Odlok OPN MOL SD uvrščeno med ostala
območja razpršene gradnje, ki se nahajajo na potencialno
ogroženih ali varovanih in varstvenih območjih in v katerih so
dovoljena samo vzdrževalna dela) in ni v skladu z varstvenimi režimi
(predlagani poseg je na ekološko pomembnem območju, na
območju naravnih vrednot, na predlaganem zavarovanem območju
predlagani poseg je na območju naravnih vrednot, na predlaganem
zavarovanem območju, na območju kompleksnega varstva kulturne
dediščine, na območju gozda s posebnim namenom, na območju
srednje ogroženosti s plazovi in na območju varstva najboljših
kmetijskih zemljišč).

Ježek F.

Šmarna gora
362454
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg
je na območju naravnih vrednot, na predlaganem zavarovanem
območju, na območju kompleksnega varstva kulturne dediščine in
na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč). Predlagani
poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči in ni v skladu z
urbanističnimi kriteriji (predlagani poseg ne pomeni zaokrožitve
zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanje vrzeli).
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1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Ježek F.

Šmarna gora
362458
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg
je na območju naravnih vrednot, na predlaganem zavarovanem
območju, na območju kompleksnega varstva kulturne dediščine in
na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč). Predlagani
poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči in ni v skladu z
urbanističnimi kriteriji (predlagani poseg ne pomeni zaokrožitve
zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanje vrzeli).

Justin D.

Šmarna gora
361784
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se kmetijska zemljišča največje ustreznosti še naprej trajno
namenja kmetijski dejavnosti), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki
z okoljskim ciljem trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč
(ohranjanje kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri) in ki
z okoljskim ciljem v zvezi s tlemi na podlagi Resolucije o
Nacionalnem programu varstva okolja določa, da je treba preprečiti
nadaljnje spreminjanje najboljših kmetijskih zemljišč v nekmetijske
namene.
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg
je na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč) in ni v skladu z
urbanističnimi kriteriji (predlagani poseg ne pomeni zaokrožitve
zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanje vrzeli, predlagani poseg
ni v skladu z urbanističnim konceptom).
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1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe

Kenda T.

Šmarna gora
362342
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Razpršena gradnja predstavlja negativni pojav v prostoru, ki ga je
potrebno v največji možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj
značilna neracionalna izraba prostora, nezadostna komunalna
opremljenost, ipd. Navedenim načelom sledi tudi ZPNačrt in na
njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove razpršene gradnje ne
dopuščajo več, za obstoječo pa predpisujejo samo sanacijo, v
kolikor je ta mogoča. Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi
izhodišči (obravnavano območje je glede na Odlok OPN MOL SD
uvrščeno med ostala območja razpršene gradnje, ki se nahajajo na
potencialno ogroženih ali varovanih in varstvenih območjih in v
katerih so dovoljena samo vzdrževalna dela) in ni v skladu z
varstvenimi režimi (predlagani poseg je na območju kulturne
dediščine, na območju poplavne nevarnosti in na območju varstva
kmetijskih zemljišč). Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi
kriteriji (predlagani poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom,
predlagani poseg ni v bližini obstoječih družbenih in storitvenih
dejavnosti).

KID d.o.o.

Šmarna gora
361571
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

1. Odmiki objektov od sosednjih zemljišč ‐ 26. člen Odloka.
2. Parkirni normativi ‐ 40. člen Odloka OPN MOL ID.
3. EUP MS‐171: Pripomba na usmeritve za OPPN.
4. EUP TA‐69: Pripomba za spremembo NV v V.
5. EUP DR‐388: EUP se ureja s svojim OPPN, več višinskih
poudarkov.
6. EUP RD‐386: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe
in prostorsko izvedbenih pogojev.
7. EUP MO‐165: Pripomba se nanaša na ukinitev rezervata za
34

tramvajsko progo in spremembo načina urejanja.
8. EUP DR‐626: Pripomba za prilagoditev meje EUP in ukinitev
OPPN.
9. EUP PS‐264: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe
prostora in tipologijo.
10. EUP VI‐507: Pripomba se nanaša ureditev meje, ukinitev obveze
izdelave OPPN.
11. EUP ŠG‐412: Pripomba se nanaša na spremembo načina
urejanja.
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Pripomba se ne upošteva.
1. Pripomba se upošteva. Določila Odloka OPN MOL ID se dopolnijo.
Odmiki med fasadami stavb tipov V, VS in C, na katere niso
orientirani prostori, namenjeni bivanju, so najmanj enaki ali večji od
polovice višine višje stavbe, odmiki od fasad stavb, na katere so
orientirani prostori, namenjeni bivanju, pa najmanj eni višini višje
stavbe. Ta določba ne velja za ožje mestno središče in za
nestanovanjske stavbe, višje od 40,00 m, kjer mora biti odmik fasad
najmanj 20,00 m.
2. V parkirni coni 1 odlok določa, da je za vse nestanovanjske
dejavnosti dopustno zgraditi najmanj 50% normativno določenih
parkirnih mest. Z omejevanjem PM v Parkirni coni 1, MOL
uresničuje politiko razbremenjevanja mestnega središča z osebnim
prometom.
3. Ministrstvo za kulturo ali Zavod za varstvo kulturne dediščine, še
nista določila višine nadomestnega objekta v EUP, MS‐171.
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine dovoljuje višino vil v enotah
urejanja prostora v mestnem središču, označenih z NV, do P+2+2T.
Zato tipologija gradnje v EUP, TA‐69 ostane označena z V /visoka/.
5. Pripomba se delno upošteva. Pripomba je že delno upoštevana.
Določila odloka OPN MOL ID dopuščajo, da se OPPN se lahko izdela
tudi samo za del območja, predvidenega za urejanje z OPPN.
6. EUP RD‐386 (Hotel Mons): Predlagani posegi ne poslabšujejo
bivanjskih ali delovnih razmer na predmetnem ali sosednjih
območjih.
7. EUP MO‐165: Zaradi zagotavljanja strateških usmeritev
zniževanja prometnih obremenitev znotraj kompaktnega mesta se
na nivoju OPN MOL ID uvaja traso predvidenega tramvaja, ki se jo
ščiti z adekvatnim rezervatom. Poseganje v rezervat ni dopustno.
Projekti se poteku proge morajo prilagajati.
8. EUP DR‐626: Pripomba se upošteva. Meja enote urejanja se
prilagodi glede na mejo ureditvenega načrta in popravljeno traso
prometnice (podaljšanje ceste Jožeta Jame). Ker je podanih dovolj
podatkov za urejanje se ukine urejanje z OPPN in se za območje
določijo podrobni prostorski izvedbeni pogoji.
9. EUP PS‐264: Pripomba se ne upošteva. Pripomba ni v skladu s
konceptom namenske rabe. Na predmetnem območju je
predvideno območja, namenjena hotelom, bungalovom, kampom
in drugim objektom za turistično prenočevanje, dopustni so trgovski
objekti do velikosti 500,00 m2 BTP objekta ali dela objekta. Poleg
tega gre za zelo primerno lokacijo za razvoj tovrstnih dejavnosti, ki
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jih sicer v MOL primanjkuje zato ni razlogov, da bi območje manjšali
na račun rab, ki so lahko locirane kjerkoli.
10. EUP VI‐507: Obveza izdelave OPPN se glede na definiranost
določil ukine, območje se ureja z OPN MOL ID.
11. EUP ŠG‐412: Predlagani poseg (predlog razdelitve enote
urejanja prostora ŠG‐412 in sprememba načina urejanja) se ne
upošteva. Pripomba glede spremembe načina urejanja se ne
upošteva. Na podlagi petega odstavka 39. člena Zakona o
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) izdan Pravilnik 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. 99/2007) v 35. členu
določa, da se za območja celovite prenove izdela občinski podrobni
prostorski načrt. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št.
99/2007) v 2. členu določa, da se občinski podrobni prostorski načrt
izdela za prostorske ureditve na območjih, kjer se zaradi obsega ali
vplivov predvidenih ureditev na okolje zahteva celovit pristop,
kakor tudi na večjih območij v naselju, ki so namenjena zgoščanju
pozidave. Obravnavano območje predstavlja kompleksen preplet
dejavnosti in obsega več kot 2ha stavbnih zemljišč.
Priložena idejna zasnova ureditve ni v skladu z usmeritvami za
OPPN (faktor odprtih zelenih površin, tipologija zazidave,
urbanistični pogoji, v primeru izdelave OPPN le za en del območja je
treba izdelati strokovne podlage in strokovne rešitve prostorskih
ureditev za celotno območje OPPN, določiti in rezervirati površine
za programe družbene infrastrukture, omrežja dostopnih cest in
osnovne gospodarske javne infrastrukture ter določiti etapnost
izvajanja OPPN v celotnem območju urejanja z OPPN).

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe

4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Kladnik G.

Šmarna gora
363852
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

1. Pripomba nasprotuje podaljšanju Vrtnarske ceste in rušitvi
objekta na zemljišču parc.št. 400 (k.o. Šentvid).
2. Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča parc.
št. 466, 465/1 in 465/2.
Pripomba se delno upošteva.
1. Pripomba se upošteva. Podaljšanje Vrtnarske ceste se ukinja.
Trenutno poteka izdelava osnutka državnega prostorskega načrta
(oDPN) za ureditev ljubljanskega železniškega vozlišča, ki bo
natančno določil način povezave Šentvida s Škofovimi zavodi, do
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izdelave DPN, se povezave Šentvida z območjem Škofovih zavodov
urejajo po obstoječih cestnih povezavah po določilih veljavnega
akta za gorenjsko železniško progo (Odlok o lokacijskem načrtu za
gradnjo II. tira železniške proge Ljubljana ‐ Vižmarje ter ureditev
tirnih naprav postaj Šiška in Vižmarje ‐ I. faza modernizacije
železniške proge Ljubljana ‐ Vižmarje (Uradni list RS, št. 16/91)).
Objekt na zemljišču parc.št. 400 (k.o. Šentvid) se ohranja.
2. Pripomba glede spremembe namembnosti zemljišča parc. št.
466, 465/1 in 465/2 (vse k.o. Šmartno pod Šmarno goro) se ne
upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči. Razpršena
gradnja predstavlja negativni pojav v prostoru, ki ga je potrebno v
največji možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj značilna
neracionalna izraba prostora, nezadostna komunalna opremljenost,
ipd. Navedenim načelom sledi tudi ZPNačrt in na njegovi podlagi
izdani predpisi, ki nove razpršene gradnje ne dopuščajo več, za
obstoječo pa predpisujejo samo sanacijo, v kolikor je ta mogoča.
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg
je na območju Natura 2000 in na ekološko pomembnem območju).

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Korenč A.

Šmarna gora
364047
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe.
Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu z usmeritvami in smernicami (za vzgojo
in izobraževanje ter šport) pristojnih oddelkov MOL kot nosilcev
urejanja prostora.
Za pokrivanje obstoječih in predvidenih potreb predšolskega
varstva in osnovnega izobraževanja ter za pokrivanje potreb
prebivalcev po odprtih športnih površinah za območje naselij pod
Šmarno goro je na obravnavani lokaciji predvidena izgradnja vrtca,
javnega otroškega igrišča, zunanjih športnih in rekreacijskih površin
za potrebe Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro in okoliških
prebivalcev. Lokacija je z primerna z urbanističnega vidika
(opremljenost območja družbene infrastrukture z rekreacijskimi in
zelenimi površinami ter drugimi javnimi odprtimi prostori, peš
dostopnost, oddaljenost vrtca od postajališča javnega potniškega
prometa, dopolnitev mreže vrtcev v skladu z načrtovano gradnjo
novih stanovanjskih sosesk in demografskim razvojem, umeščenost
v bližino stanovanj).
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1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Kosmač M.

Šmarna gora
362242
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Nestrinjanje z izrisom javne poti pešce na parcelnih št. 393/4,
393/5, 392/5, 392/4, 392/2, k.o. Tacen.
Pripomba se delno upošteva.
Regulacijski elementi za opredelitev javne poti za pešce se
popravijo: za peš pot se opredeli 3.00 m širok koridor.
Na obravnavanem območju OPN MOL ID opredeljuje več javnih poti
za ves promet. Predmetna javna pot, pa je edina javna pot za pešce,
katere izhodišče je na preurejenem javnem parkirišču v enoti ŠG‐
412.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (zmanjševanje
potrebe po osebnem prevozu in spodbujanje uporabe javnega
prometa, kolesarjenja in pešačenja, uveljavljanje prednosti
nemotoriziranih uporabnikov ‐ pešcev, kolesarjev, rolarjev, ipd.,
vzpostavitev kolesarskih povezav in javnih peš rekreacijskih poti
znotraj mesta in preko zelenih klinov v naravno zaledje mesta
(Barje, Polhograjski dolomiti, Šmarna gora‐Dobeno‐Rašica, Savsko
zaledje in Posavsko hribovje).

Kovačič V.

Šmarna gora
361084
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči, razpršena
gradnja predstavlja negativni pojav v prostoru, ki ga je potrebno v
največji možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj značilna
neracionalna izraba prostora, nezadostna komunalna opremljenost,
ipd. Navedenim načelom sledi tudi ZPNačrt in na njegovi podlagi
izdani predpisi, ki nove razpršene gradnje ne dopuščajo več, za
obstoječo pa predpisujejo samo sanacijo, v kolikor je ta mogoča.
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg
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je na območju varstva kmetijskih zemljišč).

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Kramarič D.

Šmarna gora
364034
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlog za spremembo namembnosti zemljišča se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se kmetijska zemljišča še naprej trajno namenja kmetijski
dejavnosti), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki z okoljskim ciljem
trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč (ohranjanje
kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri), ni v skladu z
varstvenimi režimi (predlagani poseg je na predlaganem ekološko
pomembnem območju, na predlaganem zavarovanem območju, na
območju srednje ogroženosti s plazovi in na območju varstva
kmetijskih zemljišč) in ni v skladu z urbanističnimi kriteriji
(predlagani poseg ne pomeni zaokrožitve zazidave obstoječih
naselij in zapolnjevanje vrzeli, predlagani poseg ni v skladu z
urbanističnim konceptom, predlagani poseg ni v bližini obstoječih
družbenih in storitvenih dejavnosti, predlagani poseg ni na območju
ustrezne prometne infrastrukture oz. nima primernih dostopov,
predlagan poseg ni v bližini JPP).

Kranjec J.

Šmarna gora
361786
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se delno upošteva.
Lokacija za preselitev kmetije (na zemljišče s parc. št. 822/2 k.o.
Gameljne) je bila določena na podlagi izdelanih strokovnih
preveritev in potrjena s strani za kmetijstvo pristojnega oddelka
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MOL. Lokacija za preselitev kmetije se opredeli kot enota urejanja
prostora z namensko rabo A – površine razpršene poselitve
(območja kmetij, zaselkov, razdrobljenih, razpršenih, raztresenih,
razpostavljenih in razloženih naselij ter drugih oblik strnjenih
manjših naselij (manjša gručasta naselja).

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do

Krašovec J.

Šmarna gora
364031
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se kmetijska zemljišča največje ustreznosti še naprej trajno
namenja kmetijski dejavnosti), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki
z okoljskim ciljem trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč
(ohranjanje kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri) in ki
z okoljskim ciljem v zvezi s tlemi na podlagi Resolucije o
Nacionalnem programu varstva okolja določa, da je treba preprečiti
nadaljnje spreminjanje najboljših kmetijskih zemljišč v nekmetijske
namene. Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi
(predlagani poseg je na območju varstva najboljših kmetijskih
zemljišč).
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji (predlagani
poseg ne pomeni zaokrožitve zazidave obstoječih naselij in
zapolnjevanje vrzeli).

Krašovec J.

Šmarna gora
360539
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
40

pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se kmetijska zemljišča največje ustreznosti še naprej trajno
namenja kmetijski dejavnosti), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki
z okoljskim ciljem trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč
(ohranjanje kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri) in ki
z okoljskim ciljem v zvezi s tlemi na podlagi Resolucije o
Nacionalnem programu varstva okolja določa, da je treba preprečiti
nadaljnje spreminjanje najboljših kmetijskih zemljišč v nekmetijske
namene. Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi
(predlagani poseg je na območju varstva najboljših kmetijskih
zemljišč).
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji (predlagani
poseg ne pomeni zaokrožitve zazidave obstoječih naselij in
zapolnjevanje vrzeli).

Krstovski D.

Šmarna gora
361976
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Pripomba na kategorizacijo kmetijskega zemljišča se ne upošteva.
Kmetijska zemljišča so določena na podlagi usmeritev Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Predlog za spremembo namembnosti zemljišča se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči in ni v skladu z
varstvenimi režimi (predlagani poseg je na območju varstva
kmetijskih zemljišč) in ni v skladu z urbanističnimi kriteriji
(predlagani poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom,
predlagani poseg ni v bližini obstoječih družbenih in storitvenih
dejavnosti, predlagani poseg ni v bližini JPP).
Obravnavano območje je uvrščeno med območja razpršene
gradnje. Razpršena gradnja predstavlja negativni pojav v prostoru,
ki ga je potrebno v največji možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj
značilna neracionalna izraba prostora, nezadostna komunalna
opremljenost, ipd. Navedenim načelom sledi tudi ZPNačrt in na
njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove razpršene gradnje ne
dopuščajo več, za obstoječo pa predpisujejo samo sanacijo, v
kolikor je ta mogoča.
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1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Kump M.

Šmarna gora
362352
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlog za spremembo namembnosti zemljišča se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se kmetijska zemljišča še naprej trajno namenja kmetijski
dejavnosti), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki z okoljskim ciljem
trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč (ohranjanje
kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri), ni v skladu z
varstvenimi režimi (predlagani poseg je na predlaganem
zavarovanem območju in na območju varstva kmetijskih zemljišč) in
ni v skladu z urbanističnimi kriteriji (predlagani poseg ni v skladu z
urbanističnim konceptom, predlagani poseg ni v bližini obstoječih
družbenih in storitvenih dejavnosti, predlagani poseg ni v bližini
JPP).
Obravnavano območje je uvrščeno med območja razpršene
gradnje. Razpršena gradnja predstavlja negativni pojav v prostoru,
ki ga je potrebno v največji možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj
značilna neracionalna izraba prostora, nezadostna komunalna
opremljenost, ipd. Navedenim načelom sledi tudi ZPNačrt in na
njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove razpršene gradnje ne
dopuščajo več, za obstoječo pa predpisujejo samo sanacijo, v
kolikor je ta mogoča.

Kump M.

Šmarna gora
362362
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlog za spremembo namembnosti zemljišča se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
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prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se kmetijska zemljišča še naprej trajno namenja kmetijski
dejavnosti), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki z okoljskim ciljem
trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč (ohranjanje
kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri), ni v skladu z
varstvenimi režimi (predlagani poseg je na predlaganem
zavarovanem območju in na območju varstva kmetijskih zemljišč) in
ni v skladu z urbanističnimi kriteriji (predlagani poseg ni v skladu z
urbanističnim konceptom, predlagani poseg ni v bližini obstoječih
družbenih in storitvenih dejavnosti, predlagani poseg ni v bližini
JPP).
Obravnavano območje je uvrščeno med območja razpršene
gradnje. Razpršena gradnja predstavlja negativni pojav v prostoru,
ki ga je potrebno v največji možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj
značilna neracionalna izraba prostora, nezadostna komunalna
opremljenost, ipd. Navedenim načelom sledi tudi ZPNačrt in na
njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove razpršene gradnje ne
dopuščajo več, za obstoječo pa predpisujejo samo sanacijo, v
kolikor je ta mogoča.

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Kunc B.

Šmarna gora
362557
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se kmetijska zemljišča največje ustreznosti še naprej trajno
namenja kmetijski dejavnosti), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki
z okoljskim ciljem trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč
(ohranjanje kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri) in ki
z okoljskim ciljem v zvezi s tlemi na podlagi Resolucije o
Nacionalnem programu varstva okolja določa, da je treba preprečiti
nadaljnje spreminjanje najboljših kmetijskih zemljišč v nekmetijske
namene.
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg
je na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč) in ni v skladu z
urbanističnimi kriteriji (predlagani poseg ne pomeni zaokrožitve
zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanje vrzeli, predlagani poseg
ni v skladu z urbanističnim konceptom).
Za umestitev novega kmetijskega gospodarstva je potrebno, v
primeru, da stavbno zemljišče še ni opredeljeno, izdelati
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spremembo prostorskega plana, ki bo omogočila preselitev oziroma
vzpostavitev kmetijskega gospodarstva. Podlaga za to spremembo
pa mora biti utemeljena pobuda. Utemeljitev lahko predstavlja
strokovno izdelan elaborat, ki poda vse potrebne podatke (stanje,
obseg kmetije, potrebe, nameni...). Pripomba se šteje za
neutemeljeno pobudo za razvoj kmetijskega gospodarstva, saj ne
podaja vseh potrebnih podatkov: aktivnost kmetije oz. kmetijskega
gospodarstva, velikost kmetijskih obdelovalnih zemljišč, status
kmeta, potrdilo oz. strokovno mnenje kmetijsko svetovalne službe
glede perspektivnosti kmetije oz. izpolnjenih pogojih za razvoj
kmetije.

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega

Kunc B.

Šmarna gora
362168
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se kmetijska zemljišča največje ustreznosti še naprej trajno
namenja kmetijski dejavnosti), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki
z okoljskim ciljem trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč
(ohranjanje kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri) in ki
z okoljskim ciljem v zvezi s tlemi na podlagi Resolucije o
Nacionalnem programu varstva okolja določa, da je treba preprečiti
nadaljnje spreminjanje najboljših kmetijskih zemljišč v nekmetijske
namene.
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg
je na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč) in ni v skladu z
urbanističnimi kriteriji (predlagani poseg ne pomeni zaokrožitve
zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanje vrzeli, predlagani poseg
ni v skladu z urbanističnim konceptom).

Leben M.

Šmarna gora
364033
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)
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se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlog za spremembo namembnosti zemljišča se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se kmetijska zemljišča še naprej trajno namenja kmetijski
dejavnosti), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki z okoljskim ciljem
trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč (ohranjanje
kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri), ni v skladu z
varstvenimi režimi (predlagani poseg je na predlaganem ekološko
pomembnem območju, na predlaganem zavarovanem območju, na
območju srednje ogroženosti s plazovi in na območju varstva
kmetijskih zemljišč) in ni v skladu z urbanističnimi kriteriji
(predlagani poseg ne pomeni zaokrožitve zazidave obstoječih
naselij in zapolnjevanje vrzeli, predlagani poseg ni v skladu z
urbanističnim konceptom, predlagani poseg ni v bližini obstoječih
družbenih in storitvenih dejavnosti, predlagani poseg ni na območju
ustrezne prometne infrastrukture oz. nima primernih dostopov,
predlagan poseg ni v bližini JPP).

Limpel B.

Šmarna gora
361599
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Razpršena gradnja predstavlja negativni pojav v prostoru, ki ga je
potrebno v največji možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj
značilna neracionalna izraba prostora, nezadostna komunalna
opremljenost, ipd. Navedenim načelom sledi tudi ZPNačrt in na
njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove razpršene gradnje ne
dopuščajo več, za obstoječo pa predpisujejo samo sanacijo, v
kolikor je ta mogoča. Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi
izhodišči (obravnavano območje je glede na Odlok OPN MOL SD
uvrščeno med ostala območja razpršene gradnje, ki se nahajajo na
potencialno ogroženih ali varovanih in varstvenih območjih in v
katerih so dovoljena samo vzdrževalna dela) in ni v skladu z
varstvenimi režimi (predlagan poseg je na predlaganem
zavarovanem območju, na območju srednje ogroženosti s plazovi in
na območju varstva kmetijskih zemljišč). Predlagani poseg ni v
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skladu z urbanističnimi kriteriji (predlagan poseg ne pomeni
zaokrožitve zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanje vrzeli,
predlagan poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom, predlagan
poseg ni v bližini obstoječih družbenih in storitvenih dejavnosti,
predlagan poseg ni na območju ustrezne prometne infrastrukture
oz. nima primernih dostopov, predlagan poseg ni v bližini JPP).

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša

MADEJA d.o.o.

Šmarna gora
360932
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na način urejanja.
Pripomba se upošteva.
Pripomba glede spremembe načina urejanja se upošteva, za
območje se predvidi način urejanja z OPN MOL ID.

MADEJA d.o.o.

Šmarna gora
363538
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na način urejanja.
Pripomba se upošteva.
Pripomba glede spremembe načina urejanja se upošteva, za
območje se predvidi način urejanja z OPN MOL ID.

Marinko F.

Šmarna gora
364050
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)
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3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe

Ureditev in razširitev Šturmove ulice v Tacnu skladno s PUP‐om
58/92.
Pripomba se upošteva.
Regulacijski elementi za opredelitev Šturmove ulice se popravijo. V
OPN MOL ID se predvidi 5.00 m širok koridor za javno pot za vsa
vozila na odseku od Thumanove ulice do objekta hišna št. Šturmova
ulica 9.

Mihovec B.

Šmarna gora
362976
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se kmetijska zemljišča največje ustreznosti še naprej trajno
namenja kmetijski dejavnosti), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki
z okoljskim ciljem trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč
(ohranjanje kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri) in ki
z okoljskim ciljem v zvezi s tlemi na podlagi Resolucije o
Nacionalnem programu varstva okolja določa, da je treba preprečiti
nadaljnje spreminjanje najboljših kmetijskih zemljišč v nekmetijske
namene. Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi
(predlagani poseg je na območju varstva najboljših kmetijskih
zemljišč).
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji (predlagani
poseg ne pomeni zaokrožitve zazidave obstoječih naselij in
zapolnjevanje vrzeli).

Miklič R.

Šmarna gora
362517
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)
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Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Razpršena gradnja predstavlja negativni pojav v prostoru, ki ga je
potrebno v največji možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj
značilna neracionalna izraba prostora, nezadostna komunalna
opremljenost, ipd. Navedenim načelom sledi tudi ZPNačrt in na
njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove razpršene gradnje ne
dopuščajo več, za obstoječo pa predpisujejo samo sanacijo, v
kolikor je ta mogoča. Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi
izhodišči (obravnavano območje je glede na Odlok OPN MOL SD
uvrščeno med ostala območja razpršene gradnje, ki se nahajajo na
potencialno ogroženih ali varovanih in varstvenih območjih in v
katerih so dovoljena samo vzdrževalna dela) in ni v skladu z
varstvenimi režimi (predlagan poseg je na predlaganem
zavarovanem območju, na območju srednje ogroženosti s plazovi in
na območju varstva kmetijskih zemljišč). Predlagani poseg ni v
skladu z urbanističnimi kriteriji (predlagan poseg ne pomeni
zaokrožitve zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanje vrzeli,
predlagan poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom, predlagan
poseg ni v bližini obstoječih družbenih in storitvenih dejavnosti,
predlagan poseg ni na območju ustrezne prometne infrastrukture
oz. nima primernih dostopov, predlagan poseg ni v bližini JPP).

Močilnik A.

Šmarna gora
363366
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba na vsebino, ki je v OPN MOL že vključena.
Enota urejanja območja je bila povečana glede na pripombo,
podano v času prve javne razgrnitve. Na podlagi določil OPN MOL
ID (stopnja izkoriščenosti gradbene parcele za kmetijska
gospodarstva) je predlagani poseg omogočen.

Novak C.

Šmarna gora
363096
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Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša

Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča in na
lokacijo doma za starejše.
Pripomba se delno upošteva.
Pripomba glede lokacije doma za starejše se ne upošteva, saj v OPN
MOL ID predlagana lokacija upošteva merila za določitev novih
lokacij za domove za stare, ki so: velikost in oblika zemljišča, lega in
dostopnost zemljišča, bližina javnega prevoza, bližina storitev,
bližina zelenih površin. Predlagana lokacija s strani vlagatelja
pripombe je bistveno slabša z vidika bližine javnega prevoza in
bližine storitev. OPN MOL ID omogoča umestitev domov za starejše
v območja več različnih namenskih rab: SScv – pretežno
večstanovanjske površine, SSse – splošne eno‐ in dvostanovanjske
površine, SSsv – splošne večstanovanjske površine, SB –
stanovanjske površine za posebne namene, SK – površine
podeželskega naselja, CU – osrednja območja centralnih dejavnosti
in CDc – območja centralnih dejavnosti za opravljanje verskih
obredov.

Novak R.

Šmarna gora
363095
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Zahteva za vpis uporabnikov parkirišč na zemljišču funkcionalnih
enot ŠG‐101, ŠG‐124, ŠG‐125 v OPN MOL ID.
Pripomba na vsebino, ki ni predmet OPN MOL.
Z regulacijskimi elementi je v OPN MOL ID vrisana javna pot na
parceli št. 373/2, k.o. Tacen. Na parceli št. 368, k.o. Tacen ni
regulacijskih elementov, ki bi določali javno prometno omrežje.

Novak S.

Šmarna gora
364198
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)
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3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Pripomba glede spremembe namembnosti zemljišča s parc. št.
244/12 k.o. Tacen se ne upošteva. Razpršena gradnja predstavlja
negativni pojav v prostoru, ki ga je potrebno v največji možni meri
sanirati in omejiti, saj je zanj značilna neracionalna izraba prostora,
nezadostna komunalna opremljenost, ipd. Navedenim načelom
sledi tudi ZPNačrt in na njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove
razpršene gradnje ne dopuščajo več, za obstoječo pa predpisujejo
samo sanacijo, v kolikor je ta mogoča. Predlagani poseg ni v skladu
s strateškimi izhodišči (obravnavano območje je glede na Odlok
OPN MOL SD uvrščeno med ostala območja razpršene gradnje, ki se
nahajajo na potencialno ogroženih ali varovanih in varstvenih
območjih in v katerih so dovoljena samo vzdrževalna dela) in ni v
skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg je na območju
kulturne dediščine, na območju poplavne nevarnosti in na območju
varstva najboljših kmetijskih zemljišč). Predlagani poseg ni v skladu
z urbanističnimi kriteriji (predlagani poseg ni v skladu z
urbanističnim konceptom, predlagani poseg ni v bližini obstoječih
družbenih in storitvenih dejavnosti).
Pripomba na poplavno ogroženo območje se ne upošteva. Omejitve
za razvoj v prostoru (poplavno ogrožena območja) so vzpostavljene
na podlagi posebnih predpisov in drugih aktov. Poplavno ogrožena
območja so prikazana na opozorilni karti poplav na spletni strani
MOL kot del Prikaza stanja prostora, ki se sproti posodablja
(podatek je povzet iz Opozorilne karte poplav, Agencija RS za
okolje, Urad za upravljanje z vodami).
Pripomba na kategorizacijo kmetijskega zemljišča se ne upošteva.
Kmetijska zemljišča so določena na podlagi usmeritev Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Odvetniška pisarna Avbreht & partnerji

Šmarna gora
361636
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se delno upošteva.
Pripomba glede spremembe namembnosti zemljišča s parc. št.
244/12; 244/15; 244/2; 244/27 (vse k.o. Tacen) se upošteva.
Namenska raba zemljišča se iz stavbnega zemljišča spremeni v
primarno rabo.
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Pripomba glede kategorizacije kmetijskega zemljišča se ne
upošteva. Kmetijska zemljišča so določena na podlagi usmeritev
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Omejitve za razvoj v prostoru (poplavno ogrožena območja) so
vzpostavljene na podlagi posebnih predpisov in drugih aktov.
Poplavno ogrožena območja so prikazana na opozorilni karti poplav
na spletni strani MOL kot del Prikaza stanja prostora, ki se sproti
posodablja (podatek je povzet iz Opozorilne karte poplav, Agencija
RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami).
Pripomba glede spremembe namembnosti zemljišča s parc. št.
244/27 k.o. Tacen se ne upošteva. Razpršena gradnja predstavlja
negativni pojav v prostoru, ki ga je potrebno v največji možni meri
sanirati in omejiti, saj je zanj značilna neracionalna izraba prostora,
nezadostna komunalna opremljenost, ipd. Navedenim načelom
sledi tudi ZPNačrt in na njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove
razpršene gradnje ne dopuščajo več, za obstoječo pa predpisujejo
samo sanacijo, v kolikor je ta mogoča. Predlagani poseg ni v skladu
s strateškimi izhodišči (obravnavano območje je glede na Odlok
OPN MOL SD uvrščeno med ostala območja razpršene gradnje, ki se
nahajajo na potencialno ogroženih ali varovanih in varstvenih
območjih in v katerih so dovoljena samo vzdrževalna dela) in ni v
skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg je na območju
kulturne dediščine, na območju poplavne nevarnosti in na območju
varstva najboljših kmetijskih zemljišč). Predlagani poseg ni v skladu
z urbanističnimi kriteriji (predlagani poseg ni v skladu z
urbanističnim konceptom, predlagani poseg ni v bližini obstoječih
družbenih in storitvenih dejavnosti).

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Ogorevc M.

Šmarna gora
363432
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Pripomba na kategorizacijo kmetijskega zemljišča se ne upošteva.
Kmetijska zemljišča so določena na podlagi usmeritev Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Predlog za spremembo namembnosti zemljišča se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se kmetijska zemljišča še naprej trajno namenja kmetijski
dejavnosti), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki z okoljskim ciljem
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trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč (ohranjanje
kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri), ni v skladu z
varstvenimi režimi (predlagani poseg je na območju naravnih
vrednot, na območju srednje ogroženosti s plazovi, na predlaganem
zavarovanem območju in na območju poplavne nevarnosti, na
območju načrtovane gradnje plinovoda M3/1 MMRP Šempeter –
RMRP Vodice in na območju varstva kmetijskih zemljišč) in ni v
skladu z urbanističnimi kriteriji (predlagani poseg ni v skladu z
urbanističnim konceptom, predlagani poseg ni v bližini obstoječih
družbenih in storitvenih dejavnosti, predlagani poseg ni v bližini
JPP).
Obravnavano območje je uvrščeno med območja razpršene
gradnje. Razpršena gradnja predstavlja negativni pojav v prostoru,
ki ga je potrebno v največji možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj
značilna neracionalna izraba prostora, nezadostna komunalna
opremljenost, ipd. Navedenim načelom sledi tudi ZPNačrt in na
njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove razpršene gradnje ne
dopuščajo več, za obstoječo pa predpisujejo samo sanacijo, v
kolikor je ta mogoča.

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Ovijač S.

Šmarna gora
364051
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba na vsebino, ki je v OPN MOL že vključena.
Pripomba glede javnega dovoza ali obračališča na zemljišču parc. št.
679/2 k.o. Gameljne je že upoštevana, na zemljišču ni načrtovanega
javnega dovoza ali obračališča.
Pripomba glede gradnje pomožnega objekta (garaže) na zemljišču
parc. št. 676/1 k.o. Gameljne je že upoštevana. Gradnja garaže kot
nezahtevnega objekta je na podlagi Priloge 4, ki določa vrste
nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen in dopustno
lokacijo v posameznih namenskih rabah, dopustna v enotah
urejanja prostora z namensko rabo prostora SSse ‐ splošne eno in
dvostanovanjske površine.
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1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Pelko B.

Šmarna gora
362119
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se upošteva.
Razpršena gradnja predstavlja negativni pojav v prostoru, ki ga je
potrebno v največji možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj
značilna neracionalna izraba prostora, nezadostna komunalna
opremljenost, ipd. Navedenim načelom sledi tudi ZPNačrt in na
njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove razpršene gradnje ne
dopuščajo več, za obstoječo pa predpisujejo samo sanacijo, v
kolikor je ta mogoča.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (obravnavano
območje je glede na Odlok OPN MOL SD uvrščeno med ostala
območja razpršene gradnje, ki se nahajajo na potencialno
ogroženih ali varovanih in varstvenih območjih in v katerih so
dovoljena samo vzdrževalna dela) in ni v skladu z varstvenimi režimi
(predlagani poseg je na območju ogroženosti zaradi poplav).
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji (predlagani
poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom, predlagani poseg ni v
bližini obstoječih družbenih in storitvenih dejavnosti, predlagani
poseg ni v bližini JPP).

PGD d.o.o.

Šmarna gora
362709
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba na vsebino, ki je v OPN MOL že vključena.
Pripomba je v OPN MOL ID že upoštevana, saj velja: Če se v EUP s
tipom objektov NA, NB ali ND nahajajo obstoječi objekti tipov V in
NV, so na teh objektih dopustne rekonstrukcije, vzdrževalna dela in
odstranitev objektov; na mestu poprej odstranjenega objekta je
dopustno postaviti nov objekt tipa NA, NB, ND, V ali NV, ki po
velikosti (BTP in višina) ne presega odstranjenega objekta, po
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namembnosti pa je skladen z določbami za namensko rabo EUP.
Na zakonito zgrajenih objektih, ki po namembnosti niso skladni s
predpisano namensko rabo v EUP, razen za objekte z namensko
rabo PC ali PŽ, so dopustni samo: rekonstrukcija in izraba
izkoriščenega podstrešja (Po) ter vzdrževanje in odstranitev
objektov; za objekte z namensko rabo PC ali PŽ sta dopustna le
vzdrževanje in odstranitev objektov v soglasju z izvajalcem pristojne
gospodarske javne službe. Sprememba namembnosti zakonito
zgrajenih objektov je dopustna, kadar je nova namembnost v skladu
s pretežno namembnostjo območja. OPN MOL ID določa: Obstoječi
objekt je zakonito zgrajen objekt, ki je bil zgrajen na podlagi in v
skladu z gradbenim oziroma drugim predpisanim upravnim
dovoljenjem ali je bil zgrajen pred letom 1967. Gradnja novega
objekta, dozidava in nadzidava objekta, rekonstrukcija objekta in
vzdrževanje objekta je dopustna samo na zakonito zgrajenih
objektih.

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

PGD d.o.o.

Šmarna gora
363198
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba na vsebino, ki je v OPN MOL že vključena.
Pripomba je v OPN MOL ID že upoštevana, saj velja: Če se v EUP s
tipom objektov NA, NB ali ND nahajajo obstoječi objekti tipov V in
NV, so na teh objektih dopustne rekonstrukcije, vzdrževalna dela in
odstranitev objektov; na mestu poprej odstranjenega objekta je
dopustno postaviti nov objekt tipa NA, NB, ND, V ali NV, ki po
velikosti (BTP in višina) ne presega odstranjenega objekta, po
namembnosti pa je skladen z določbami za namensko rabo EUP.
Na zakonito zgrajenih objektih, ki po namembnosti niso skladni s
predpisano namensko rabo v EUP, razen za objekte z namensko
rabo PC ali PŽ, so dopustni samo: rekonstrukcija in izraba
izkoriščenega podstrešja (Po) ter vzdrževanje in odstranitev
objektov; za objekte z namensko rabo PC ali PŽ sta dopustna le
vzdrževanje in odstranitev objektov v soglasju z izvajalcem pristojne
gospodarske javne službe. Sprememba namembnosti zakonito
zgrajenih objektov je dopustna, kadar je nova namembnost v skladu
s pretežno namembnostjo območja. OPN MOL ID določa: Obstoječi
objekt je zakonito zgrajen objekt, ki je bil zgrajen na podlagi in v
skladu z gradbenim oziroma drugim predpisanim upravnim
dovoljenjem ali je bil zgrajen pred letom 1967. Gradnja novega
objekta, dozidava in nadzidava objekta, rekonstrukcija objekta in
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vzdrževanje objekta je dopustna samo na zakonito zgrajenih
objektih.

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)

Pipan F. M.

Šmarna gora
364052
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe.
Pripomba se upošteva.
Namenska raba območja se spremeni v stanovanjske površine.

Pirc J.

Šmarna gora
361329
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na način urejanja.
Pripomba se ne upošteva.
Pripomba glede spremembe načina urejanja se ne upošteva. Na
podlagi petega odstavka 39. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) izdan Pravilnik 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. 99/2007) v 36. členu določa, da
se za območje širitve naselja izdela občinski podrobni prostorski
načrt.

Pirnovar T.

Šmarna gora
362587
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Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe

4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe.
Pripomba na vsebino, ki je v OPN MOL že vključena.
Zakonito zgrajeni objekti se uporabljajo v skladu z namembnostjo
določeno z gradbenim dovoljenjem, ne glede na kasneje sprejet
OPN MOL ID.

Plevel T.

Šmarna gora
361412
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

1. Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča v
Tacnu.
2. Pripomba za spremembo namembnosti zemljišča v Zadobrovi za
namen preselitve kmetijskega gospodarstva.
Pripomba se ne upošteva.
1. Predlagani poseg na parcelah 27/1 in 28 k.o. Tacen ni sprejemljiv,
ker ni v skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg je na ekološko
pomembnem območju, na območju naravnih vrednot, na
predlaganem zavarovanem območju, na območju kompleksnega
varstva kulturne dediščine, na območju gozda s posebnim
namenom in na območju srednje ogroženosti s plazovi). Predlagani
poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči in ni v skladu z
urbanističnimi kriteriji (predlagani poseg ne pomeni zaokrožitve
zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanje vrzeli).
2. Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji
opredeljevanja stavbnih zemljišč za namen ohranjanja kmetijske
dejavnosti in kmetijske krajine. Navedena kmetija ni zavedena v
registru kmetijskih gospodarstev in na podlagi analize GERK ni
opredeljena kot aktivna. Zaradi tega se novega območja stavbnih
zemljišč na parcelah 1003, 1004 k.o. Zadobrova ne opredeli, hkrati
pa območje namenske rabe za gospodarsko cono Zalog ostane
nespremenjena. Za območje OPPN Zalog je predvidena izdelava in
sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki bo v okviru
novega postopka reševal tudi problem lastništva in morebitne
potrebe po preselitvi kmetije.
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1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

PROJEKTIVNI ATELJE d.o.o.

Šmarna gora
360560
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg (povečanje območja A z območji A3, A4, A5 in A6)
se ne upošteva. Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči
in ni v skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg je na
predlaganem zavarovanem območju in na območju srednje
ogroženosti s plazovi) in ni v skladu z urbanističnimi kriteriji
(predlagani poseg ne pomeni zaokrožitve zazidave obstoječih
naselij in zapolnjevanje vrzeli, predlagani poseg ni v skladu z
urbanističnim konceptom).
Predlagani poseg (opredelitev območja B1 in B2, povečanje
območja B z območjema B3 in B4) se ne upošteva. Obravnavano
območje je uvrščeno med območja razpršene gradnje. Razpršena
gradnja predstavlja negativni pojav v prostoru, ki ga je potrebno v
največji možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj značilna
neracionalna izraba prostora, nezadostna komunalna opremljenost,
ipd. Navedenim načelom sledi tudi ZPNačrt in na njegovi podlagi
izdani predpisi, ki nove razpršene gradnje ne dopuščajo več, za
obstoječo pa predpisujejo samo sanacijo, v kolikor je ta mogoča.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči in ni v skladu z
varstvenimi režimi (predlagani poseg je na predlaganem
zavarovanem območju) in ni v skladu z urbanističnimi kriteriji
(predlagani poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom,
predlagani poseg ni v bližini obstoječih družbenih in storitvenih
dejavnosti, predlagani poseg ni v bližini JPP).
Predlagani poseg (legalizacija objekta C, povečanje območja C) se
ne upošteva. Razpršena gradnja predstavlja negativni pojav v
prostoru, ki ga je potrebno v največji možni meri sanirati in omejiti,
saj je zanj značilna neracionalna izraba prostora, nezadostna
komunalna opremljenost, ipd. Navedenim načelom sledi tudi
ZPNačrt in na njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove razpršene
gradnje ne dopuščajo več, za obstoječo pa predpisujejo samo
sanacijo, v kolikor je ta mogoča. Predlagani poseg ni v skladu s
strateškimi izhodišči (obravnavano območje je glede na Odlok OPN
MOL SD uvrščeno med ostala območja razpršene gradnje, ki se
nahajajo na potencialno ogroženih ali varovanih in varstvenih
območjih in v katerih so dovoljena samo vzdrževalna dela) in ni v
skladu z varstvenimi režimi (predlagan poseg je na predlaganem
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zavarovanem območju). Predlagani poseg ni v skladu z
urbanističnimi kriteriji (predlagan poseg ne pomeni zaokrožitve
zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanje vrzeli, predlagan poseg
ni v skladu z urbanističnim konceptom, predlagan poseg ni v bližini
obstoječih družbenih in storitvenih dejavnosti, predlagan poseg ni
na območju ustrezne prometne infrastrukture oz. nima primernih
dostopov, predlagan poseg ni v bližini JPP).
Legalizacija objekta ni predmet prostorskega akta, nelegalne
gradnje in objekti se obravnavajo po drugih predpisih. Za
legalizacijo objektov zgrajenih brez dovoljenja ni nobenih izjem
razen tiste, ki jo določa zakon (Zakon o graditvi objektov (ZGO‐
1A+B). V tem zakonu je v 197. členu določeno: »Ne glede na
določbe tega zakona, ki predpisujejo obveznost uporabnega
dovoljenja, se šteje, da imajo uporabno dovoljenje po tem zakonu:
1. vse stavbe, ki so bile zgrajene pred 31. decembrom 1967 in
poslovni prostori v njih, ki so z dnem uveljavitve tega zakona v
uporabi, če se jim namembnost po navedenem datumu ni bistveno
spremenila in so zemljišča, na katerih so zgrajene, z dnem
uveljavitve tega zakona na predpisani način evidentirana v
zemljiškem katastru.«.
OPN MOL ID določa: Zakonito zgrajeni objekt je objekt, ki je bil
zgrajen na podlagi pravnomočnih upravnih dovoljenj ali je bil
zgrajen pred letom 1967. Gradnja novega objekta, dozidava in
nadzidava objekta, rekonstrukcija objekta in vzdrževanje objekta je
dopustna samo na zakonito zgrajenih objektih.

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Reality Kranj d.o.o.

Šmarna gora
363451
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Pripomba glede spremembe namembnosti zemljišča parc. št. 317/3
in 334/1 (obe k.o. Šmartno pod Šmarno goro) se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se kmetijska zemljišča največje ustreznosti še naprej trajno
namenja kmetijski dejavnosti), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki
z okoljskim ciljem trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč
(ohranjanje kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri) in ki
z okoljskim ciljem v zvezi s tlemi na podlagi Resolucije o
Nacionalnem programu varstva okolja določa, da je treba preprečiti
nadaljnje spreminjanje najboljših kmetijskih zemljišč v nekmetijske
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namene. Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi
(predlagani poseg je na območju varstva najboljših kmetijskih
zemljišč) in ni v skladu z urbanističnimi kriteriji (predlagani poseg ne
pomeni zaokrožitve zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanje
vrzeli).
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se ohranja sklenjenost gozdnih površin in stabilnost
gozdnih ekosistemov s poudarkom na ohranjanju habitatnih tipov,
ki se prednostno ohranjajo, da se ohranjajo gozdne površine na
območjih, ki so zaradi določenih značilnosti (strmina, lega, erozija)
manj primerna za druge rabe), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki
z okoljskim ciljem trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč
(ohranjanje kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri).

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe

Reality Kranj d.o.o.

Šmarna gora
363465
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na legalizacijo objektov.
Pripomba se delno upošteva.
1. Legalizacija večstanovanjskih objektov v ŠG‐345: Za območje
večstanovanjskih objektov se opredeli način urejanja OPPN z
namenom sanacije obstoječega stanja v območju.
2. Legalizacija večstanovanjskih objektov v ŠG‐298: Za zemljišča
parc. št. 87/12, 87/13, 87/14, 88/14, 88/4, 88/5, 90/3, 90/4 (vse
k.o. Šmartno pod Šmarno goro) se opredeli način urejanja OPPN z
namenom sanacije obstoječega stanja v območju.

Reality Kranj d.o.o.

Šmarna gora
364045
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
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Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Pripomba glede spremembe namembnosti zemljišča parc. št. 317/3
in 334/1 (obe k.o. Šmartno pod Šmarno goro) se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se kmetijska zemljišča največje ustreznosti še naprej trajno
namenja kmetijski dejavnosti), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki
z okoljskim ciljem trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč
(ohranjanje kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri) in ki
z okoljskim ciljem v zvezi s tlemi na podlagi Resolucije o
Nacionalnem programu varstva okolja določa, da je treba preprečiti
nadaljnje spreminjanje najboljših kmetijskih zemljišč v nekmetijske
namene. Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi
(predlagani poseg je na območju varstva najboljših kmetijskih
zemljišč) in ni v skladu z urbanističnimi kriteriji (predlagani poseg ne
pomeni zaokrožitve zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanje
vrzeli).
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se ohranja sklenjenost gozdnih površin in stabilnost
gozdnih ekosistemov s poudarkom na ohranjanju habitatnih tipov,
ki se prednostno ohranjajo, da se ohranjajo gozdne površine na
območjih, ki so zaradi določenih značilnosti (strmina, lega, erozija)
manj primerna za druge rabe), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki
z okoljskim ciljem trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč
(ohranjanje kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri).

Reality Kranj d.o.o.

Šmarna gora
364044
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na legalizacijo objektov.
Pripomba se delno upošteva.
1. Legalizacija večstanovanjskih objektov v ŠG‐345: Za območje
večstanovanjskih objektov se opredeli način urejanja OPPN z
namenom sanacije obstoječega stanja v območju.
2. Legalizacija večstanovanjskih objektov v ŠG‐298: Za zemljišča
parc. št. 87/12, 87/13, 87/14, 88/14, 88/4, 88/5, 90/3, 90/4 (vse
k.o. Šmartno pod Šmarno goro) se opredeli način urejanja OPPN z
namenom sanacije obstoječega stanja v območju.
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1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe

Rot V.

Šmarna gora
362134
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

1. 14. člen vrste dopustnih gradenj in spremembe namembnosti V
točki 5 je določeno: Dopustni so odstranitev obstoječih objektov in
na MESTU poprej odstranjenih objektov gradnja novih, ki so po
VELIKOSTI in NAMEMBNOSTI ENAKI odstranjenim objektom. To
določilo pomeni, da na novo zgradiš popolnoma enak novi objekt.
Upamo, da to ni bil interes pripravljalcev tega odloka, kajti popoln
nesmisel ja zgraditi na novo popolnoma enak objekt kot je bil
obstoječi. Zaradi takih in podobnih določil v obstoječih PUP‐ ih so
imeli investitorji velike probleme pri pridobivanju gradbenih
dovoljenj. Predlagamo da del točke (5) 14. čl. ustrezno popravite in
sicer: Dopustna je odstranitev obstoječih objektov na GRADBENI
PARCELI, ter gradnja novih tako, da ne presega obstoječega FI (
faktor izrabe ) in po namembnosti ni v nasprotju z namensko rabo
določeno v EUP.
1.1 Na isti način je potrebno popraviti tudi določilo točke 7., 8. in 9.,
kjer ponovno uporabljate besedo enak.
2. 21. člen, točka 3 Tudi to določilo bi bilo smiselno popraviti v
skladu z našim predlogom za točko 5. iz 14. člena.
3. 61. člen, točka 4, druga alineja Beseda: na mestu je potrebno
zamenjati z besedo na gradbeni parceli.
4. 61. člen, dodatna alineja Poznamo veliko primerov, ko lastniki v
obstoječem stanovanjskem objektu zgrajenim z gradbenim
dovoljenjem, kasneje niso mogli pridobiti gradbenega dovoljenja za
spremembo dela stanovanjske hiše za storitvene dejavnosti, ali za
gostinske dejavnosti‐ bifeji, točilnice, bari. Glede na zgoraj
navedeno predlagamo, da 61. člen dopolnite z novo alinejo, ki naj
se glasi: SPREMEMBA NAMEMBNOSTI do 30 % celotne površine
grajenega objekta z gradbenim dovoljenjem • Za STORITVENE
DEJAVNOSTI ( 12304 ) • Za GOSTINSKE DEJAVNOSTI ‐ bifeji,
točilnice, bari ( 12112 )
5. Splošna pripomba na 61. člen Zakon o prostorskem načrtovanju (
Ur.l. RS št. 33 / 2007 ) v 44. členu pod točko 1 daje možnosti za
posamezne posege v prostor za objekte, ki neposredno služijo
kmetijski, gozdarski ali turistični dejavnosti. V odloku OPN MOL ID
nismo zasledili določila, ki daje možnost zgraditi turistično kmetijo
na območju kmetijskih zemljišč zunaj naselja, zato predlagamo, da
razmislite o taki možnosti in ustrezno dopolnite 61. člen odloka.
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4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe

Pripomba se delno upošteva.
1. Pripomba se delno upošteva. To določilo velja samo za območja
SSsv in SScv obstoječih večstanovanjskih sosesk, kjer OPN MOL ID
ne predvideva zgoščevanja pozidave: na mestu poprej odstranjenih
objektov je dopustna gradnja novih (nadomestnih) objektov, ki ne
presegajo BTP odstranjenih objektov, pod pogojem, da so
zagotovljene normativne zelene površine in parkirna mesta v skladu
z določbami tega odloka. Nadomestni objekt lahko presega višino
odstranjenega objekta za eno etažo. Splošna določba FI za EUP se v
primeru nadomestne gradnje ne uporablja.
1.1 Pripomba se ne upošteva. Gre za objekte, ki so po tipu
neskladni s predpisano morfologijo v EUP. Zato pri njihovi
nadomestni gradnji BTP ni dopustno povečati.
2. Pripomba se delno upošteva. Kadar je obstoječa zazidanost (FZ)
ali izraba gradbene parcele (FI) večja od zazidanosti ali izrabe
gradbene parcele, določene s tem odlokom, so na obstoječih
objektih dopustni le rekonstrukcije brez povečanja površine
objektov, vzdrževanje objektov in odstranitev objektov ter
spremembe namembnosti objektov, ki ne zahtevajo novih parkirnih
mest. Torej, novogradnje na območjih, kjer je obstoječi FZ ali FI že
danes presežena, niso dopustne.
3. Pripomba se upošteva.
4. Pripomba se upošteva.
5. Turistične kmetije so dopustne v namenski rabi SSse, SK in A. ZPN
določa kdaj je dopustno načrtovanje prostorskih ureditev in
posegov v prostoru zunaj območja naselja, pod pogojem, da je taka
lokacija predhodno vrisana v OPN MOL ID.

Rot V.

Šmarna gora
362128
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

1. 14. člen vrste dopustnih gradenj in spremembe namembnosti V
točki 5 je določeno: Dopustni so odstranitev obstoječih objektov in
na MESTU poprej odstranjenih objektov gradnja novih, ki so po
VELIKOSTI in NAMEMBNOSTI ENAKI odstranjenim objektom. To
določilo pomeni, da na novo zgradiš popolnoma enak novi objekt.
Upamo, da to ni bil interes pripravljalcev tega odloka, kajti popoln
nesmisel ja zgraditi na novo popolnoma enak objekt kot je bil
obstoječi. Zaradi takih in podobnih določil v obstoječih PUP‐ ih so
imeli investitorji velike probleme pri pridobivanju gradbenih
dovoljenj. Predlagamo da del točke (5) 14. čl. ustrezno popravite in
sicer: Dopustna je odstranitev obstoječih objektov na GRADBENI
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PARCELI, ter gradnja novih tako, da ne presega obstoječega FI (
faktor izrabe ) in po namembnosti ni v nasprotju z namensko rabo
določeno v EUP.
1.1 Na isti način je potrebno popraviti tudi določilo točke 7., 8. in 9.,
kjer ponovno uporabljate besedo enak.
2. 21. člen, točka 3 Tudi to določilo bi bilo smiselno popraviti v
skladu z našim predlogom za točko 5. iz 14. člena.
3. 61. člen, točka 4, druga alineja Beseda: na mestu je potrebno
zamenjati z besedo na gradbeni parceli.
4. 61. člen, dodatna alineja Poznamo veliko primerov, ko lastniki v
obstoječem stanovanjskem objektu zgrajenim z gradbenim
dovoljenjem, kasneje niso mogli pridobiti gradbenega dovoljenja za
spremembo dela stanovanjske hiše za storitvene dejavnosti, ali za
gostinske dejavnosti‐ bifeji, točilnice, bari. Glede na zgoraj
navedeno predlagamo, da 61. člen dopolnite z novo alinejo, ki naj
se glasi: SPREMEMBA NAMEMBNOSTI do 30 % celotne površine
grajenega objekta z gradbenim dovoljenjem • Za STORITVENE
DEJAVNOSTI ( 12304 ) • Za GOSTINSKE DEJAVNOSTI ‐ bifeji,
točilnice, bari ( 12112 )
5. Splošna pripomba na 61. člen Zakon o prostorskem načrtovanju (
Ur.l. RS št. 33 / 2007 ) v 44. členu pod točko 1 daje možnosti za
posamezne posege v prostor za objekte, ki neposredno služijo
kmetijski, gozdarski ali turistični dejavnosti. V odloku OPN MOL ID
nismo zasledili določila, ki daje možnost zgraditi turistično kmetijo
na območju kmetijskih zemljišč zunaj naselja, zato predlagamo, da
razmislite o taki možnosti in ustrezno dopolnite 61. člen odloka.
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Pripomba se delno upošteva.
1. Pripomba se delno upošteva. To določilo velja samo za območja
SSsv in SScv obstoječih večstanovanjskih sosesk, kjer OPN MOL ID
ne predvideva zgoščevanja pozidave. Nadomestna gradnja po
velikosti ne sme presegati BTP porušenega objekta po dejavnosti pa
mora biti skladna z dopustnimi dejavnostmi v EUP. Velja torej, da se
FI v obstoječi stanovanjski soseski za SScv in SSsv ne sme
spreminjati.
1.1 Pripomba se ne upošteva. Gre za objekte, ki so po tipu
neskladni s predpisano morfologijo v EUP. Zato pri njihovi
nadomestni gradnji BTP ni dopustno povečati.
2. Pripomba se delno upošteva. Kadar je obstoječa zazidanost (FZ)
ali izraba gradbene parcele (FI) večja od zazidanosti ali izrabe
gradbene parcele, določene s tem odlokom, so na obstoječih
objektih dopustni le rekonstrukcije brez povečanja površine
objektov, vzdrževanje objektov in odstranitev objektov ter
spremembe namembnosti objektov, ki ne zahtevajo novih parkirnih
mest. Torej, novogradnje na območjih, kjer je obstoječi FZ ali FI že
danes presežena, niso dopustne.
3. Pripomba se upošteva.
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4. Pripomba se upošteva.
5. Turistične kmetije so dopustne v namenski rabi SSse, SK in A. ZPN
določa kdaj je dopustno načrtovanje prostorskih ureditev in
posegov v prostoru zunaj območja naselja, pod pogojem, da je taka
lokacija predhodno vrisana v OPN MOL ID.

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe

Rušt J. A. M.

Šmarna gora
364046
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči in urbanističnimi
kriteriji (umeščanje športno rekreacijskih površne v prostor skladno
z načeli trajnostnega razvoja mest – omogočanja ustrezne
dostopnosti za kolesarje in za pešce oziroma s sredstvi JPP).
Predlagani poseg tudi ni v skladu z varstvenimi režimi (predlagani
poseg je na območju naravnih vrednot in na območju poplavne
nevarnosti).

SI PLAN inženiring d.o.o.

Šmarna gora
361307
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

1. 14. člen vrste dopustnih gradenj in spremembe namembnosti V
točki 5 je določeno: Dopustni so odstranitev obstoječih objektov in
na MESTU poprej odstranjenih objektov gradnja novih, ki so po
VELIKOSTI in NAMEMBNOSTI ENAKI odstranjenim objektom. To
določilo pomeni, da na novo zgradiš popolnoma enak novi objekt.
Upamo, da to ni bil interes pripravljalcev tega odloka, kajti popoln
nesmisel ja zgraditi na novo popolnoma enak objekt kot je bil
obstoječi. Zaradi takih in podobnih določil v obstoječih PUP‐ ih so
imeli investitorji velike probleme pri pridobivanju gradbenih
dovoljenj. Predlagamo da del točke (5) 14. čl. ustrezno popravite in
sicer: Dopustna je odstranitev obstoječih objektov na GRADBENI
PARCELI, ter gradnja novih tako, da ne presega obstoječega FI (
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faktor izrabe ) in po namembnosti ni v nasprotju z namensko rabo
določeno v EUP.
1.1 Na isti način je potrebno popraviti tudi določilo točke 7., 8. in 9.,
kjer ponovno uporabljate besedo enak.
2. 21. člen, točka 3 Tudi to določilo bi bilo smiselno popraviti v
skladu z našim predlogom za točko 5. iz 14. člena.
3. 61. člen, točka 4, druga alineja Beseda: na mestu je potrebno
zamenjati z besedo na gradbeni parceli.
4. 61. člen, dodatna alineja Poznamo veliko primerov, ko lastniki v
obstoječem stanovanjskem objektu zgrajenim z gradbenim
dovoljenjem, kasneje niso mogli pridobiti gradbenega dovoljenja za
spremembo dela stanovanjske hiše za storitvene dejavnosti, ali za
gostinske dejavnosti‐ bifeji, točilnice, bari. Glede na zgoraj
navedeno predlagamo, da 61. člen dopolnite z novo alinejo, ki naj
se glasi: SPREMEMBA NAMEMBNOSTI do 30 % celotne površine
grajenega objekta z gradbenim dovoljenjem • Za STORITVENE
DEJAVNOSTI ( 12304 ) • Za GOSTINSKE DEJAVNOSTI ‐ bifeji,
točilnice, bari ( 12112 )
5. Splošna pripomba na 61. člen Zakon o prostorskem načrtovanju (
Ur.l. RS št. 33 / 2007 ) v 44. členu pod točko 1 daje možnosti za
posamezne posege v prostor za objekte, ki neposredno služijo
kmetijski, gozdarski ali turistični dejavnosti. V odloku OPN MOL ID
nismo zasledili določila, ki daje možnost zgraditi turistično kmetijo
na območju kmetijskih zemljišč zunaj naselja, zato predlagamo, da
razmislite o taki možnosti in ustrezno dopolnite 61. člen odloka.
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Pripomba se delno upošteva.
1. Pripomba se delno upošteva. To določilo velja samo za območja
SSsv in SScv obstoječih večstanovanjskih sosesk, kjer OPN MOL ID
ne predvideva zgoščevanja pozidave: na mestu poprej odstranjenih
objektov je dopustna gradnja novih (nadomestnih) objektov, ki ne
presegajo BTP odstranjenih objektov, pod pogojem, da so
zagotovljene normativne zelene površine in parkirna mesta v skladu
z določbami tega odloka. Nadomestni objekt lahko presega višino
odstranjenega objekta za eno etažo. Splošna določba FI za EUP se v
primeru nadomestne gradnje ne uporablja.
1.1 Pripomba se ne upošteva. Gre za objekte, ki so po tipu
neskladni s predpisano morfologijo v EUP. Zato pri njihovi
nadomestni gradnji BTP ni dopustno povečati.
2. Pripomba se delno upošteva. Kadar je obstoječa zazidanost (FZ)
ali izraba gradbene parcele (FI) večja od zazidanosti ali izrabe
gradbene parcele, določene s tem odlokom, so na obstoječih
objektih dopustni le rekonstrukcije brez povečanja površine
objektov, vzdrževanje objektov in odstranitev objektov ter
spremembe namembnosti objektov, ki ne zahtevajo novih parkirnih
mest. Torej, novogradnje na območjih, kjer je obstoječi FZ ali FI že
danes presežena, niso dopustne.
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3. Pripomba se upošteva.
4. Pripomba se upošteva.
5. Turistične kmetije so dopustne v namenski rabi SSse, SK in A. ZPN
določa kdaj je dopustno načrtovanje prostorskih ureditev in
posegov v prostoru zunaj območja naselja, pod pogojem, da je taka
lokacija predhodno vrisana v OPN MOL ID.

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Sivec D.

Šmarna gora
360925
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči. Razpršena
gradnja predstavlja negativni pojav v prostoru, ki ga je potrebno v
največji možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj značilna
neracionalna izraba prostora, nezadostna komunalna opremljenost,
ipd. Navedenim načelom sledi tudi ZPNačrt in na njegovi podlagi
izdani predpisi, ki nove razpršene gradnje ne dopuščajo več, za
obstoječo pa predpisujejo samo sanacijo, v kolikor je ta mogoča.
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg
je na območju Natura 2000 in na ekološko pomembnem območju).

Škof A.

Šmarna gora
363585
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se kmetijska zemljišča največje ustreznosti še naprej trajno
namenja kmetijski dejavnosti), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki
z okoljskim ciljem trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč
(ohranjanje kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri) in ki
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z okoljskim ciljem v zvezi s tlemi na podlagi Resolucije o
Nacionalnem programu varstva okolja določa, da je treba preprečiti
nadaljnje spreminjanje najboljših kmetijskih zemljišč v nekmetijske
namene.
Pripomba glede kategorizacije kmetijskega zemljišča se ne
upošteva. Kmetijska zemljišča so določena na podlagi usmeritev
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg
je na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč) in ni v skladu z
urbanističnimi kriteriji (predlagani poseg ne pomeni zaokrožitve
zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanje vrzeli, predlagani poseg
ni v skladu z urbanističnim konceptom).

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)

Škof A. in Žen J.

Šmarna gora
361785
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se kmetijska zemljišča največje ustreznosti še naprej trajno
namenja kmetijski dejavnosti), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki
z okoljskim ciljem trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč
(ohranjanje kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri) in ki
z okoljskim ciljem v zvezi s tlemi na podlagi Resolucije o
Nacionalnem programu varstva okolja določa, da je treba preprečiti
nadaljnje spreminjanje najboljših kmetijskih zemljišč v nekmetijske
namene.
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg
je na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč) in ni v skladu z
urbanističnimi kriteriji (predlagani poseg ne pomeni zaokrožitve
zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanje vrzeli, predlagani poseg
ni v skladu z urbanističnim konceptom).

Škof M.

Šmarna gora
361471
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Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se kmetijska zemljišča največje ustreznosti še naprej trajno
namenja kmetijski dejavnosti), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki
z okoljskim ciljem trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč
(ohranjanje kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri) in ki
z okoljskim ciljem v zvezi s tlemi na podlagi Resolucije o
Nacionalnem programu varstva okolja določa, da je treba preprečiti
nadaljnje spreminjanje najboljših kmetijskih zemljišč v nekmetijske
namene.
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg
je na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč) in ni v skladu z
urbanističnimi kriteriji (predlagani poseg ne pomeni zaokrožitve
zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanje vrzeli, predlagani poseg
ni v skladu z urbanističnim konceptom).

Skok M.M.

Šmarna gora
362550
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlog za spremembo namembnosti zemljišča se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se kmetijska zemljišča še naprej trajno namenja kmetijski
dejavnosti), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki z okoljskim ciljem
trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč (ohranjanje
kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri), ni v skladu z
varstvenimi režimi (predlagani poseg je na predlaganem
zavarovanem območju in na območju varstva kmetijskih zemljišč) in
ni v skladu z urbanističnimi kriteriji (predlagani poseg ni v skladu z
urbanističnim konceptom, predlagani poseg ni v bližini obstoječih
družbenih in storitvenih dejavnosti, predlagani poseg ni v bližini
JPP).
Obravnavano območje je uvrščeno med območja razpršene
gradnje. Razpršena gradnja predstavlja negativni pojav v prostoru,
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ki ga je potrebno v največji možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj
značilna neracionalna izraba prostora, nezadostna komunalna
opremljenost, ipd. Navedenim načelom sledi tudi ZPNačrt in na
njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove razpršene gradnje ne
dopuščajo več, za obstoječo pa predpisujejo samo sanacijo, v
kolikor je ta mogoča.

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Skupina lastnikov zemljišč v k.o. Gameljne

Šmarna gora
361510
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se kmetijska zemljišča še naprej trajno namenja kmetijski
dejavnosti), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki z okoljskim ciljem
trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč (ohranjanje
kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri) in ni v skladu z
varstvenimi režimi (predlagani poseg je na predlaganem
zavarovanem območju, na območju srednje ogroženosti s plazovi in
na območju varstva kmetijskih zemljišč) in ni v skladu z
urbanističnimi kriteriji (predlagani poseg ne pomeni zaokrožitve
zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanje vrzeli, predlagani poseg
ni v skladu z urbanističnim konceptom).

Stropnik A.

Šmarna gora
362323
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na nezakonito grajene objekte.
Pripomba na vsebino, ki je v OPN MOL že vključena.
OPN MOL ID določa: Obstoječi objekt je zakonito zgrajen objekt, ki
je bil zgrajen na podlagi in v skladu z gradbenim oziroma drugim
predpisanim upravnim dovoljenjem ali je bil zgrajen pred letom
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1967. Gradnja novega objekta, dozidava in nadzidava objekta,
rekonstrukcija objekta in vzdrževanje objekta je dopustna samo na
zakonito zgrajenih objektih.

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Šuštar S.

Šmarna gora
362047
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča
(predlog lokacije območja za vrtičke).
Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se kmetijska zemljišča največje ustreznosti še naprej trajno
namenja kmetijski dejavnosti), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki
z okoljskim ciljem trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč
(ohranjanje kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri) in ki
z okoljskim ciljem v zvezi s tlemi na podlagi Resolucije o
Nacionalnem programu varstva okolja določa, da je treba preprečiti
nadaljnje spreminjanje najboljših kmetijskih zemljišč v nekmetijske
namene. Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi
(predlagani poseg je na območju varstva najboljših kmetijskih
zemljišč).

TIVOLI GROUP

Šmarna gora
360793
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe.
Pripomba se upošteva.
Pripomba glede spremembe namenske rabe se upošteva, območje
se opredeli kot enota urejanja prostora z namensko rabo SSsv ‐
splošne večstanovanjske površine. Pripomba glede gradnje doma za
starejše je v OPN MOL ID že upoštevana, saj med dopustne objekte
in dejavnosti za enote urejanja prostora z namensko rabo prostora
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SSsv ‐ splošne večstanovanjske površine v območjih tipov V in VS
spadajo tudi stanovanjske stavbe za posebne namene ‐ dom za
starejše osebe.

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša

Toni B.

Šmarna gora
361423
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti dela pritličja
nadomestne stanovanjske hiše.
Pripomba se upošteva.
OPN MOL ID določa: Na obstoječem zakonito zgrajenem objektu
razpršene gradnje oziroma na njegovi parceli, namenjeni gradnji, so
za izboljšanje bivalnega standarda dopustne naslednje vrste
gradenj: rekonstrukcija objekta, gradnja novega objekta na
stavbišču poprej odstranjenega objekta (novi objekt po velikosti
lahko presega odstranjeni objekt do 20 % BTP), dozidava objekta do
20 % povečanja tlorisne površine, nadzidava pritličnega objekta s P
na Po, sprememba namembnosti, vzdrževanje objekta, odstranitev
objekta.
Glede spremembe namembnosti OPN MOL ID določa, da so
dopustne naslednje spremembe namembnosti zakonito zgrajenih
objektov: 11100 Enostanovanjske stavbe, 11210 Dvostanovanjske
stavbe, 12112 Gostilne, restavracije (do 250,00 m2 BTP objekta ali
dela objekta); bifeji, točilnice, bari (do 35,00 m2 BTP dela objekta),
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti: do 200,00 m2 BTP
objekta ali dela objekta, 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo,
12712 Stavbe za rejo živali, 12713 Stavbe za spravilo pridelka,
12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 12510 Industrijske
stavbe: samo delavnice (do 200,00 m2 BTP objekta ali dela objekta),
dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu s predpisi o vrsti, obsegu
in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Turha M.

Šmarna gora
363507
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)
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3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Pripomba se nanaša na določitev območij varstva narave oz.
naravnih vrednot.
Pripomba se ne upošteva.
Določanje območij varstva narave oz. naravnih vrednot je v
pristojnosti države ‐ Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). V OPN
MOL ID so območja varstva narave oz. naravnih vrednot zato zgolj
povzeta po smernicah, ki jih izda MOP kot eden izmed nosilcev
urejanja prostora.

VIDEO ART d.o.o.

Šmarna gora
364048
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na podrobne prostorske izvedbene pogoje za
naselje Preloge.
Pripomba se delno upošteva.
Zemljišča parc. št. 87/12, 87/13, 87/14, 88/14, 88/4, 88/5, 90/3,
90/4 (vsa k.o. Šmartno pod Šmarno goro) se priključi k enoti
urejanja prostora z namensko rabo SSse ‐ splošne eno in
dvostanovanjske površine in tipologijo zazidave NA.

VIDEO ART d.o.o.

Šmarna gora
361562
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na podrobne prostorske izvedbene pogoje za
naselje Preloge.
Pripomba se delno upošteva.
Zemljišča parc. št. 87/12, 87/13, 87/14, 88/14, 88/4, 88/5, 90/3,
90/4 (vsa k.o. Šmartno pod Šmarno goro) se priključi k enoti
urejanja prostora z namensko rabo SSse ‐ splošne eno in
dvostanovanjske površine in tipologijo zazidave NA.
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1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Videtič M.

Šmarna gora
361872
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči. Razpršena
gradnja predstavlja negativni pojav v prostoru, ki ga je potrebno v
največji možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj značilna
neracionalna izraba prostora, nezadostna komunalna opremljenost,
ipd. Navedenim načelom sledi tudi ZPNačrt in na njegovi podlagi
izdani predpisi, ki nove razpršene gradnje ne dopuščajo več, za
obstoječo pa predpisujejo samo sanacijo, v kolikor je ta mogoča.
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg
je na območju Natura 2000 in na ekološko pomembnem območju).

Vidmar M.

Šmarna gora
364042
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlog za spremembo namembnosti zemljišča se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se kmetijska zemljišča še naprej trajno namenja kmetijski
dejavnosti), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki z okoljskim ciljem
trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč (ohranjanje
kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri), ni v skladu z
varstvenimi režimi (predlagani poseg je na predlaganem ekološko
pomembnem območju, na predlaganem zavarovanem območju, na
območju srednje ogroženosti s plazovi in na območju varstva
kmetijskih zemljišč) in ni v skladu z urbanističnimi kriteriji
(predlagani poseg ne pomeni zaokrožitve zazidave obstoječih
naselij in zapolnjevanje vrzeli, predlagani poseg ni v skladu z
urbanističnim konceptom, predlagani poseg ni v bližini obstoječih
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družbenih in storitvenih dejavnosti, predlagani poseg ni na območju
ustrezne prometne infrastrukture oz. nima primernih dostopov,
predlagan poseg ni v bližini JPP).

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe

Vidmar P.

Šmarna gora
362390
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se ohranja sklenjenost gozdnih površin in stabilnost
gozdnih ekosistemov s poudarkom na ohranjanju habitatnih tipov,
ki se prednostno ohranjajo, da se ohranjajo gozdne površine na
območjih, ki so zaradi določenih značilnosti (strmina, lega, erozija)
manj primerna za druge rabe), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki
z okoljskim ciljem trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč
(ohranjanje gozdnih zemljišč v največji možni meri).
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg
je na ekološko pomembnem območju, na predlaganem
zavarovanem območju in na območju srednje ogroženosti s
plazovi). Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči in ni v
skladu z urbanističnimi kriteriji (predlagani poseg ne pomeni
zaokrožitve zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanje vrzeli) ter ni
v skladu s strokovnimi podlagami, ki so služile kot izhodišče za
izdelavo OPN MOL ID (vrnitev območja, ki je bilo plansko
namenjeno površinam za proizvodnjo, skladišča in terminale, v
primarno gozdno rabo zaradi velikih strmin in slabe dostopnosti
območja).

Vidmar P.

Šmarna gora
362391
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
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4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se ohranja sklenjenost gozdnih površin in stabilnost
gozdnih ekosistemov s poudarkom na ohranjanju habitatnih tipov,
ki se prednostno ohranjajo, da se ohranjajo gozdne površine na
območjih, ki so zaradi določenih značilnosti (strmina, lega, erozija)
manj primerna za druge rabe), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki
z okoljskim ciljem trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč
(ohranjanje gozdnih zemljišč v največji možni meri).
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg
je na ekološko pomembnem območju, na predlaganem
zavarovanem območju in na območju srednje ogroženosti s
plazovi). Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči in ni v
skladu z urbanističnimi kriteriji (predlagani poseg ne pomeni
zaokrožitve zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanje vrzeli) ter ni
v skladu s strokovnimi podlagami, ki so služile kot izhodišče za
izdelavo OPN MOL ID (vrnitev območja, ki je bilo plansko
namenjeno površinam za proizvodnjo, skladišča in terminale, v
primarno gozdno rabo zaradi velikih strmin in slabe dostopnosti
območja).

Vidmar P.

Šmarna gora
361634
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se ohranja sklenjenost gozdnih površin in stabilnost
gozdnih ekosistemov s poudarkom na ohranjanju habitatnih tipov,
ki se prednostno ohranjajo, da se ohranjajo gozdne površine na
območjih, ki so zaradi določenih značilnosti (strmina, lega, erozija)
manj primerna za druge rabe), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki
z okoljskim ciljem trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč
(ohranjanje gozdnih zemljišč v največji možni meri).
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg
je na ekološko pomembnem območju, na predlaganem
zavarovanem območju in na območju srednje ogroženosti s
plazovi). Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči in ni v
skladu z urbanističnimi kriteriji (predlagani poseg ne pomeni
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zaokrožitve zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanje vrzeli) ter ni
v skladu s strokovnimi podlagami, ki so služile kot izhodišče za
izdelavo OPN MOL ID (vrnitev območja, ki je bilo plansko
namenjeno površinam za proizvodnjo, skladišča in terminale, v
primarno gozdno rabo zaradi velikih strmin in slabe dostopnosti
območja).

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor

VILA NOVA d.o.o.

Šmarna gora
364043
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe.
Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu z usmeritvami in smernicami (za vzgojo
in izobraževanje ter šport) pristojnih oddelkov MOL kot nosilcev
urejanja prostora.
Za pokrivanje obstoječih in predvidenih potreb predšolskega
varstva in osnovnega izobraževanja ter za pokrivanje potreb
prebivalcev po odprtih športnih površinah za območje naselij pod
Šmarno goro je na obravnavani lokaciji predvidena izgradnja vrtca,
javnega otroškega igrišča, zunanjih športnih in rekreacijskih površin
za potrebe Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro in okoliških
prebivalcev. Lokacija je z primerna z urbanističnega vidika
(opremljenost območja družbene infrastrukture z rekreacijskimi in
zelenimi površinami ter drugimi javnimi odprtimi prostori, peš
dostopnost, oddaljenost vrtca od postajališča javnega potniškega
prometa, dopolnitev mreže vrtcev v skladu z načrtovano gradnjo
novih stanovanjskih sosesk in demografskim razvojem, umeščenost
v bližino stanovanj).

VILA NOVA d.o.o.

Šmarna gora
363404
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe.
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Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu z usmeritvami in smernicami (za vzgojo
in izobraževanje ter šport) pristojnih oddelkov MOL kot nosilcev
urejanja prostora.
Za pokrivanje obstoječih in predvidenih potreb predšolskega
varstva in osnovnega izobraževanja ter za pokrivanje potreb
prebivalcev po odprtih športnih površinah za območje naselij pod
Šmarno goro je na obravnavani lokaciji predvidena izgradnja vrtca,
javnega otroškega igrišča, zunanjih športnih in rekreacijskih površin
za potrebe Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro in okoliških
prebivalcev. Lokacija je z primerna z urbanističnega vidika
(opremljenost območja družbene infrastrukture z rekreacijskimi in
zelenimi površinami ter drugimi javnimi odprtimi prostori, peš
dostopnost, oddaljenost vrtca od postajališča javnega potniškega
prometa, dopolnitev mreže vrtcev v skladu z načrtovano gradnjo
novih stanovanjskih sosesk in demografskim razvojem, umeščenost
v bližino stanovanj).

Vinko J.

Šmarna gora
361848
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se ohranja sklenjenost gozdnih površin in stabilnost
gozdnih ekosistemov s poudarkom na ohranjanju habitatnih tipov,
ki se prednostno ohranjajo, da se ohranjajo gozdne površine na
območjih, ki so zaradi določenih značilnosti (strmina, lega, erozija)
manj primerna za druge rabe), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki
z okoljskim ciljem trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč
(ohranjanje gozdnih zemljišč v največji možni meri). Predlagani
poseg ni v skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg je območju
Natura 2000, na ekološko pomembnem območju, na predlaganem
zavarovanem območju in na območju srednje ogroženosti s plazovi)
in ni v skladu z urbanističnimi kriteriji (predlagani poseg ne pomeni
zaokrožitve zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanje vrzeli).
Predlagani poseg ni v skladu s strokovnimi podlagami, ki so služile
kot izhodišče za izdelavo OPN MOL ID (vrnitev območja, ki je bilo
plansko namenjeno površinam za proizvodnjo, skladišča in
terminale, v primarno gozdno rabo zaradi velikih strmin in slabe
dostopnosti območja).
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1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Vodičar J.

Šmarna gora
363599
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Razpršena gradnja predstavlja negativni pojav v prostoru, ki ga je
potrebno v največji možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj
značilna neracionalna izraba prostora, nezadostna komunalna
opremljenost, ipd. Navedenim načelom sledi tudi ZPNačrt in na
njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove razpršene gradnje ne
dopuščajo več, za obstoječo pa predpisujejo samo sanacijo, v
kolikor je ta mogoča. Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi
izhodišči (obravnavano območje je glede na Odlok OPN MOL SD
uvrščeno med ostala območja razpršene gradnje, ki se nahajajo na
potencialno ogroženih ali varovanih in varstvenih območjih in v
katerih so dovoljena samo vzdrževalna dela) in ni v skladu z
varstvenimi režimi (predlagani poseg je na območju kulturne
dediščine, na območju poplavne nevarnosti in na območju varstva
kmetijskih zemljišč). Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi
kriteriji (predlagani poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom,
predlagani poseg ni v bližini obstoječih družbenih in storitvenih
dejavnosti).

Zajc F.

Šmarna gora
364037
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.

Pripomba se ne upošteva.
Predlog za spremembo namembnosti zemljišča se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se kmetijska zemljišča še naprej trajno namenja kmetijski
dejavnosti), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki z okoljskim ciljem
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trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč (ohranjanje
kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri), ni v skladu z
varstvenimi režimi (predlagani poseg je na predlaganem ekološko
pomembnem območju, na predlaganem zavarovanem območju, na
območju srednje ogroženosti s plazovi in na območju varstva
kmetijskih zemljišč) in ni v skladu z urbanističnimi kriteriji
(predlagani poseg ne pomeni zaokrožitve zazidave obstoječih
naselij in zapolnjevanje vrzeli, predlagani poseg ni v skladu z
urbanističnim konceptom, predlagani poseg ni v bližini obstoječih
družbenih in storitvenih dejavnosti, predlagani poseg ni na območju
ustrezne prometne infrastrukture oz. nima primernih dostopov,
predlagan poseg ni v bližini JPP).

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Zajc J.

Šmarna gora
364036
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlog za spremembo namembnosti zemljišča se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se kmetijska zemljišča še naprej trajno namenja kmetijski
dejavnosti), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki z okoljskim ciljem
trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč (ohranjanje
kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri), ni v skladu z
varstvenimi režimi (predlagani poseg je na predlaganem ekološko
pomembnem območju, na predlaganem zavarovanem območju, na
območju srednje ogroženosti s plazovi in na območju varstva
kmetijskih zemljišč) in ni v skladu z urbanističnimi kriteriji
(predlagani poseg ne pomeni zaokrožitve zazidave obstoječih
naselij in zapolnjevanje vrzeli, predlagani poseg ni v skladu z
urbanističnim konceptom, predlagani poseg ni v bližini obstoječih
družbenih in storitvenih dejavnosti, predlagani poseg ni na območju
ustrezne prometne infrastrukture oz. nima primernih dostopov,
predlagan poseg ni v bližini JPP).
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1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Zajc N.

Šmarna gora
364038
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlog za spremembo namembnosti zemljišča se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se kmetijska zemljišča še naprej trajno namenja kmetijski
dejavnosti), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki z okoljskim ciljem
trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč (ohranjanje
kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri), ni v skladu z
varstvenimi režimi (predlagani poseg je na predlaganem ekološko
pomembnem območju, na predlaganem zavarovanem območju, na
območju srednje ogroženosti s plazovi in na območju varstva
kmetijskih zemljišč) in ni v skladu z urbanističnimi kriteriji
(predlagani poseg ne pomeni zaokrožitve zazidave obstoječih
naselij in zapolnjevanje vrzeli, predlagani poseg ni v skladu z
urbanističnim konceptom, predlagani poseg ni v bližini obstoječih
družbenih in storitvenih dejavnosti, predlagani poseg ni na območju
ustrezne prometne infrastrukture oz. nima primernih dostopov,
predlagan poseg ni v bližini JPP).

Žakelj M.

Šmarna gora
361207
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se kmetijska zemljišča največje ustreznosti še naprej trajno
namenja kmetijski dejavnosti), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki
z okoljskim ciljem trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč
(ohranjanje kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri) in ki
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z okoljskim ciljem v zvezi s tlemi na podlagi Resolucije o
Nacionalnem programu varstva okolja določa, da je treba preprečiti
nadaljnje spreminjanje najboljših kmetijskih zemljišč v nekmetijske
namene. Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi
(predlagani poseg je na območju varstva najboljših kmetijskih
zemljišč).
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji (predlagani
poseg ne pomeni zaokrožitve zazidave obstoječih naselij in
zapolnjevanje vrzeli). Ključno je ohranjanje zelene cezure med
dvema naseljema (Tacen in Šmartno pod Šmarno goro), ki pomeni
ohranjanje identitete obeh naselij – predlagani poseg bi omenjeno
razmerje med naseljema nesporno trajno degradiral.

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe

Žakelj M.

Šmarna gora
364095
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se kmetijska zemljišča največje ustreznosti še naprej trajno
namenja kmetijski dejavnosti), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki
z okoljskim ciljem trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč
(ohranjanje kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri) in ki
z okoljskim ciljem v zvezi s tlemi na podlagi Resolucije o
Nacionalnem programu varstva okolja določa, da je treba preprečiti
nadaljnje spreminjanje najboljših kmetijskih zemljišč v nekmetijske
namene.
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg
je na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč in na območju
ogroženosti zaradi poplav).
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji (predlagani
poseg ne pomeni zaokrožitve zazidave obstoječih naselij in
zapolnjevanje vrzeli).

Žakelj M.

Šmarna gora
361206
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(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se kmetijska in gozdna zemljišča ohranjajo v največji možni
meri; izhajanje iz obstoječih vrednot (naravnih, kulturnih in
funkcionalnih, ki ustvarjajo identiteto mesta in potenciale za
kakovosten razvoj mesta) pri načrtovanju prostorskega razvoja
MOL; upoštevanje razvojnega principa trajnostnega mesta (varstvo
okolja ‐ tal, vode, zraka, naravnega okolja); sonaravni razvoj mesta s
ciljem ohranjevanja in dograjevanja naravnih kakovosti in
življenjskega okolja; upoštevanje kriterijev racionalne in
funkcionalne izrabe površin ter omejitev glede ohranjanja naravnih
dobrin ter naravne in kulturne dediščine pri širitvah naselij,
varovanje naravne in kulturne krajine; usmerjanje širitev naselij na
zemljišča, ki so z vidika trajnostne rabe naravnih dobrin ter
ohranjanja narave in kulturne dediščine manj pomembna;
ohranjanje in krepitev obstoječe prostorske naravne in kulturne
vrednote mesta in tudi širšega prostora MOL, ki ustvarjajo
identiteto in potenciale za kvaliteten razvoj mesta in kakovost
bivanja v njem (ohranjanje, vzdrževanje in prenavljanje kvalitetne
sestavine krajinske in naselbinske identitete, predvsem reševanje
problemov povezanih z nekontrolirano pozidavo naravnega
prostora, nekontrolirano rastjo predmestij in vaških naselij, slabim
vzdrževanjem stavbnega fonda in neustrezno prenovo, zlasti
kulturne in naravne dediščine).
Predlagani poseg ni v skladu z okoljskimi cilji OPN MOL ID
(trajnostna raba naravnih virov ‐ racionalna raba zemljišč
(ohranjanje kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri);
ohranjena narava ter ugodno stanje vrst in habitatnih tipov;
ohranjanje visoke stopnje biotske raznovrstnosti in zaustavitev
upadanja biotske raznovrstnosti (zagotovitev trajnostne rabe
sestavin biotske raznovrstnosti ter sonaravno poseganje v naravo);
varstvo naravnih vrednot (zagotovitev rabe naravnih vrednot na
način, ki jih ne ogroža).
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg
je na območju naravnih vrednot, na predlaganem zavarovanem
območju, na območju kompleksnega varstva kulturne dediščine in
na območju kmetijskih zemljišč). Predlagani poseg ni v skladu s
strateškimi izhodišči in ni v skladu z urbanističnimi kriteriji
(predlagani poseg ne pomeni zaokrožitve zazidave obstoječih
naselij in zapolnjevanje vrzeli).
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1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Završan M.

Šmarna gora
361036
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na način urejanja.
Pripomba se upošteva.
Pripomba glede spremembe načina urejanja se upošteva, za
območje se predvidi način urejanja z OPN MOL ID.

Žibert M.

Šmarna gora
363016
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo tipologije zazidave.
Pripomba se upošteva.
Pripomba se upošteva na način, da se za enoto urejanja prostora
opredeli naslednja podrobna merila in pogoje: Dopustna tipologija
zazidave je tudi NA.

Zimic M.

Šmarna gora
364040
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlog za spremembo namembnosti zemljišča se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
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prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se kmetijska zemljišča še naprej trajno namenja kmetijski
dejavnosti), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki z okoljskim ciljem
trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč (ohranjanje
kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri), ni v skladu z
varstvenimi režimi (predlagani poseg je na predlaganem ekološko
pomembnem območju, na predlaganem zavarovanem območju, na
območju srednje ogroženosti s plazovi in na območju varstva
kmetijskih zemljišč) in ni v skladu z urbanističnimi kriteriji
(predlagani poseg ne pomeni zaokrožitve zazidave obstoječih
naselij in zapolnjevanje vrzeli, predlagani poseg ni v skladu z
urbanističnim konceptom, predlagani poseg ni v bližini obstoječih
družbenih in storitvenih dejavnosti, predlagani poseg ni na območju
ustrezne prometne infrastrukture oz. nima primernih dostopov,
predlagan poseg ni v bližini JPP).

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor

Žmavc J. in V.

Šmarna gora
361508
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlog za spremembo namembnosti zemljišča parc. št. 186/1 k.o.
Gameljne se ne upošteva. Predlagani poseg ni v skladu z
varstvenimi režimi (predlagani poseg je na območju varstva
najboljših kmetijskih zemljišč) ter ni v skladu z urbanističnimi
kriteriji (predlagani poseg ne pomeni zaokrožitve zazidave
obstoječih naselij in zapolnjevanje vrzeli, predlagani poseg ni v
skladu z urbanističnim konceptom).

Zornada M.

Šmarna gora
362030
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe.
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Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe

Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg (sprememba namenske rabe iz SSse ‐ splošne eno
in dvostanovanjske površine v SScv ‐ pretežno večstanovanjske
površine) ni v skladu s strateškimi izhodišči (priporočljiva
stanovanjska gradnja po tipih naselij); usmeritve za urbanistično in
arhitekturno oblikovanje za obravnavano območje določajo nizko
zazidavo v zelenju.

Žumer M.

Šmarna gora
362741
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se kmetijska zemljišča največje ustreznosti še naprej trajno
namenja kmetijski dejavnosti), ni v skladu z Okoljskim poročilom, ki
z okoljskim ciljem trajnostne rabe določa racionalno rabo zemljišč
(ohranjanje kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri) in ki
z okoljskim ciljem v zvezi s tlemi na podlagi Resolucije o
Nacionalnem programu varstva okolja določa, da je treba preprečiti
nadaljnje spreminjanje najboljših kmetijskih zemljišč v nekmetijske
namene.
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg
je na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč in na območju
ogroženosti zaradi poplav).
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji (predlagani
poseg ne pomeni zaokrožitve zazidave obstoječih naselij in
zapolnjevanje vrzeli).

Žumer M.

Šmarna gora
362749
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
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4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

1. Vlagatelj pripombe
Ime, Priimek
2. Identifikacija
pripombe
Četrtna skupnost
Številka pripombe
(vloge)
Dokument, na katerega
se pripomba nanaša
3. Vsebina pripombe
Povzetek pripombe
4. Odgovor
Stališče do pripombe
Obrazložitev stališča do
pripombe

Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg
je na območju naravnih vrednot, na predlaganem zavarovanem
območju in na območju srednje ogroženosti s plazovi). Območje je
opredeljeno z namensko rabo prostora GPN – gozdovi z izjemno
poudarjenimi socialnimi funkcijami (območja, namenjena
gozdovom z izjemno poudarjenimi socialnimi funkcijami
(zaščitna,rekreacijska, turistična, poučna, higienskozdravstvena,
obrambna in estetska funkcija).

Zupančič F.

Šmarna gora
361008
Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ‐ ID)

Pripomba se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča.
Pripomba se ne upošteva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmerjanje
prostorskega razvoja Ljubljane in umeščanje dejavnosti v prostor
tako, da se kmetijska in gozdna zemljišča ohranjajo v največji možni
meri; izhajanje iz obstoječih vrednot (naravnih, kulturnih in
funkcionalnih, ki ustvarjajo identiteto mesta in potenciale za
kakovosten razvoj mesta) pri načrtovanju prostorskega razvoja
MOL; upoštevanje razvojnega principa trajnostnega mesta (varstvo
okolja ‐ tal, vode, zraka, naravnega okolja); sonaravni razvoj mesta s
ciljem ohranjevanja in dograjevanja naravnih kakovosti in
življenjskega okolja; upoštevanje kriterijev racionalne in
funkcionalne izrabe površin ter omejitev glede ohranjanja naravnih
dobrin ter naravne in kulturne dediščine pri širitvah naselij,
varovanje naravne in kulturne krajine; usmerjanje širitev naselij na
zemljišča, ki so z vidika trajnostne rabe naravnih dobrin ter
ohranjanja narave in kulturne dediščine manj pomembna;
ohranjanje in krepitev obstoječe prostorske naravne in kulturne
vrednote mesta in tudi širšega prostora MOL, ki ustvarjajo
identiteto in potenciale za kvaliteten razvoj mesta in kakovost
bivanja v njem (ohranjanje, vzdrževanje in prenavljanje kvalitetne
sestavine krajinske in naselbinske identitete, predvsem reševanje
problemov povezanih z nekontrolirano pozidavo naravnega
prostora, nekontrolirano rastjo predmestij in vaških naselij, slabim
vzdrževanjem stavbnega fonda in neustrezno prenovo, zlasti
kulturne in naravne dediščine).
Predlagani poseg ni v skladu z okoljskimi cilji OPN MOL ID
(trajnostna raba naravnih virov ‐ racionalna raba zemljišč
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(ohranjanje kmetijskih zemljišč in gozda v največji možni meri);
ohranjena narava ter ugodno stanje vrst in habitatnih tipov;
ohranjanje visoke stopnje biotske raznovrstnosti in zaustavitev
upadanja biotske raznovrstnosti (zagotovitev trajnostne rabe
sestavin biotske raznovrstnosti ter sonaravno poseganje v naravo);
varstvo naravnih vrednot (zagotovitev rabe naravnih vrednot na
način, ki jih ne ogroža).
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi (predlagani poseg
je na območju naravnih vrednot, na predlaganem zavarovanem
območju, na območju kompleksnega varstva kulturne dediščine in
na območju kmetijskih zemljišč). Predlagani poseg ni v skladu s
strateškimi izhodišči in ni v skladu z urbanističnimi kriteriji
(predlagani poseg ne pomeni zaokrožitve zazidave obstoječih
naselij in zapolnjevanje vrzeli).
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