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A. Alukić
1470
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu zemljišč
parc. št. 2280/3 in 2260/188, k. o. Stožice iz površin za oddih,
rekreacijo in šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in
legalizacijo objekta.Pobuda za spremembo namenske rabe
prostora na delu zemljišč parc. št. 2280/3 in 2260/188, k. o. Stožice
iz površin za oddih, rekreacijo in šport v splošne eno- in
dvostanovanjske površine in legalizacijo objekta.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva, v OPN MOL ID se spremeni namenska raba
območja naselja Tomačevo (skupina stanovalcev) iz površin za
oddih, rekreacijo in šport v splošne eno in dvostanovanjske
površine. Določi se usmeritve za sanacijski OPPNdp, če bo v času
postopka sprememb OPN MOL ID upoštevana pobuda MOL za
spremembo Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/2004,
7/2006, 1/2012, 44/2012).
J. Avramović
1458
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu zemljišča
parc. št. 2280/38, k. o. Stožice iz površin za oddih, rekreacijo in
šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in legalizacijo
objekta.Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu
zemljišča parc. št. 2280/38, k. o. Stožice iz površin za oddih,
rekreacijo in šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in
legalizacijo objekta.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva, v OPN MOL ID se spremeni namenska raba
območja naselja Tomačevo (skupina stanovalcev) iz površin za
oddih, rekreacijo in šport v splošne eno in dvostanovanjske
površine. Določi se usmeritve za sanacijski OPPNdp, če bo v času
postopka sprememb OPN MOL ID upoštevana pobuda MOL za
spremembo Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/2004,
7/2006, 1/2012, 44/2012).
V. Babič
1453
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu zemljišča
parc. št. 2279/2, k. o. Stožice iz površin za oddih, rekreacijo in šport
v splošne eno- in dvostanovanjske površine in legalizacijo
objekta.Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu
zemljišča parc. št. 2279/2, k. o. Stožice iz površin za oddih,
rekreacijo in šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in
legalizacijo objekta.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva, v OPN MOL ID se spremeni namenska raba

do pobude

območja naselja Tomačevo (skupina stanovalcev) iz površin za
oddih, rekreacijo in šport v splošne eno in dvostanovanjske
površine. Določi se usmeritve za sanacijski OPPNdp, če bo v času
postopka sprememb OPN MOL ID upoštevana pobuda MOL za
spremembo Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/2004,
7/2006, 1/2012, 44/2012).
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Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na zemljiščih
1306/6, 1305/3 in 1307/2, vse k. o. Stožice, iz kmetijskih zemljišč v
zazidljive površine.Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe na zemljiščih 1306/6, 1305/3 in 1307/2, vse k. o. Stožice, iz
kmetijskih zemljišč v zazidljive površine.
Pobuda ni sprejemljiva.
Omenjeno zemljišče se nahaja na ožjem območju s strogim
vodovarstvenim režimom (VVO IIa) vodonosnika Ljubljanskega
polja. V skladu z varstvenimi režimi Uredbe o vodovarstvenem
območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list
RS, št. 120/2004, 7/2006, 1/2012, 44/2012) na tem območju
novogradnje in širitev naselij niso dovoljeni.

F. Babnik
1400
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na zemljiščih
1306/6, 1305/3 in 1307/2, vse k. o. Stožice, iz kmetijskih zemljišč v
zazidljive površine.Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe na zemljiščih 1306/6, 1305/3 in 1307/2, vse k. o. Stožice, iz
kmetijskih zemljišč v zazidljive površine.
Pobuda ni sprejemljiva.
Omenjeno zemljišče se nahaja na ožjem območju s strogim
vodovarstvenim režimom (VVO IIa) vodonosnika Ljubljanskega
polja. V skladu z varstvenimi režimi Uredbe o vodovarstvenem
območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list
RS, št. 120/2004, 7/2006, 1/2012, 44/2012) na tem območju
novogradnje in širitev naselij niso dovoljeni.
Bežigrajski športni park športni marketing d.o.o.
1354
Pobuda se nanaša na uskladitev mejnih vrednosti kazalcev hrupa
in uvrstitev v III. Stopnjo varstva pred hrupom na zemljiščih parc. št.
321/1, 314, 321/50, 321/51, 321/52, 321/53, 321/54, 320, 323,
340/1, 340/2, 326, 331/2, 331/1, 315 ,316 ,317/2 ,317/1 in 318, vse
k. o. Bežigrad.Pobuda se nanaša na uskladitev mejnih vrednosti
kazalcev hrupa in uvrstitev v III. Stopnjo varstva pred hrupom na
zemljiščih parc. št. 321/1, 314, 321/50, 321/51, 321/52, 321/53,
321/54, 320, 323, 340/1, 340/2, 326, 331/2, 331/1, 315 ,316 ,317/2
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,317/1 in 318, vse k. o. Bežigrad.
Pobuda je sprejemljiva.
Stopnje varstva pred hrupom so v spremembah in dopolnitvah
OPN MOL ID določene na podlagi področne zakonodaje in
strokovne podlage Spremembe in dopolnitve področja varstva pred
hrupom (P-ZIN-32/13). Karta stopenj varstva pred hrupom v
postopku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID upošteva novo
stanje hrupa v okolju (za ceste, na katerih je promet večji od milijon
vozil, za IPPC zavezance in za železniški promet ter razvojna
območja) ter zadnje stanje predpisov.
EUP BE-381 je v obstoječem stanju deloma preobremenjena s
hrupom glede mejnih vrednosti kazalcev hrupa za II. stopnjo
varstva pred hrupom, ob tem meji na IV. stopnjo varstva pred
hrupom, in se nahaja v razvojnem območju, zato je zanjo ustrezno
določena III. stopnja varstva pred hrupom.

J. Blaganje
662
Predlagatelj pobude predlaga, da se obstoječ zakonito zgrajen
visokopritlični objekt na navedeni parceli lahko nadzida za eno
etažo - bivalno nadstropje tudi v tistem delu, ki je od parcelne meje
odmaknjen manj kot 4 metre . Predlaga tudi spremembo splošnih
določil odloka, tako da bodo omogočali nadzidavo z manjšim
odmikom od sedaj predpisanega.Predlagatelj pobude predlaga, da
se obstoječ zakonito zgrajen visokopritlični objekt na navedeni
parceli lahko nadzida za eno etažo - bivalno nadstropje tudi v
tistem delu, ki je od parcelne meje odmaknjen manj kot 4 metre .
Predlaga tudi spremembo splošnih določil odloka, tako da bodo
omogočali nadzidavo z manjšim odmikom od sedaj predpisanega.
Pobuda ni sprejemljiva.
Nadzidava objekta predstavlja novogradnjo in kot tako spremembo
obstoječega stanja, ki lahko pomeni poslabšanje bivanjskih
pogojev, s katero morajo biti seznanjeni in se z njo strinjati tudi
lastniki sosednjih parcel.

Caffe fontana
637
Pobuda se nanaša na spremembo stopnje varstva pred hrupom v
EUP BE-566 iz III. v IV. stopnjo varstva pred hrupomPobuda se
nanaša na spremembo stopnje varstva pred hrupom v EUP BE-566
iz III. v IV. stopnjo varstva pred hrupom
Pobuda ni sprejemljiva.
Stopnje varstva pred hrupom so v spremembah in dopolnitvah
OPN MOL ID določene na podlagi področne zakonodaje in
strokovne podlage Spremembe in dopolnitve področja varstva pred
hrupom (P-ZIN-32/13). Namenska raba v EUP BE-566 je CU –
Osrednje območje centralnih dejavnosti, za katero se ob
upoštevanju predpisov o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
določi III. stopnja varstva pred hrupom. Na območju navedene
namenske rabe glede na Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev

hrupa v okolju ni mogoče razglasiti IV. stopnje varstva pred
hrupom, saj se v enoti urejanja prostora BE-566 nahajajo tudi
prebivalci.
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M. Čemažar
626
Pobuda se nanaša na spremembo določil EUP BE-566 tako, da bo
v stavbi nekdanje prodajalne Merkur dopustna dejavnost
vadbenega prostora za gledališke skupine.Pobuda se nanaša na
spremembo določil EUP BE-566 tako, da bo v stavbi nekdanje
prodajalne Merkur dopustna dejavnost vadbenega prostora za
gledališke skupine.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID, saj je v namenski
rabi CU že dopustno izvajanje željenih dejavnosti.
Društvo tabornikov Rod Bičkova skala
170
Pobuda se nanaša na uskladitev izrisa RL v EUP BE-527 z
dejanskim stanjem tako, da RL ne bo posegala na zemljišča parc.
št. 96/8, 96/9, 96/10, 96/13, 96/14 in 970, vsa k. o. Brinje.Pobuda
se nanaša na uskladitev izrisa RL v EUP BE-527 z dejanskim
stanjem tako, da RL ne bo posegala na zemljišča parc. št. 96/8,
96/9, 96/10, 96/13, 96/14 in 970, vsa k. o. Brinje.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva, in sicer se RL izriše v skladu s obstoječim
stanjem v prostoru.
N. Đorđić
1488
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu zemljišča
parc. št. 2260/188 k. o. Stožice iz površin za oddih, rekreacijo in
šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in legalizacijo
objekta.Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu
zemljišča parc. št. 2260/188 k. o. Stožice iz površin za oddih,
rekreacijo in šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in
legalizacijo objekta.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva, v OPN MOL ID se spremeni namenska raba
območja naselja Tomačevo (skupina stanovalcev) iz površin za
oddih, rekreacijo in šport v splošne eno in dvostanovanjske
površine. Določi se usmeritve za sanacijski OPPNdp, če bo v času
postopka sprememb OPN MOL ID upoštevana pobuda MOL za
spremembo Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/2004,
7/2006, 1/2012, 44/2012).
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Genius Loci (po pooblastili Lingram d.o.o.)
1025
Pobuda se nanaša na spremembo določil v EUP BE-604 in BE-585
tako, da bo možna povezava obstoječih in novih kletnih etaž v obeh
enotah, saj se stavba gradi kot funkcionalen prizidan del kompleksa
Rotonda in se za dostop do parkirišč v kleteh lahko uporabi isti
uvoz iz severne servisne ceste.Pobuda se nanaša na spremembo
določil v EUP BE-604 in BE-585 tako, da bo možna povezava
obstoječih in novih kletnih etaž v obeh enotah, saj se stavba gradi
kot funkcionalen prizidan del kompleksa Rotonda in se za dostop
do parkirišč v kleteh lahko uporabi isti uvoz iz severne servisne
ceste.
Pobuda je sprejemljiva.
Veljavni PPIP ZA EUP BE-604 se dopolni tako, da bo možna
gradnja in povezava kletnih etaž novogradnje z obstoječimi
podzemnimi etažami stavbe v BE-585.

B. Gjura
1876
1. Pobuda se nanaša na spremembo namembnosti EUP BE-39,
BE-324, BE-405 in BE-447 iz POg v CU.1. Pobuda se nanaša na
spremembo namembnosti EUP BE-39, BE-324, BE-405 in BE-447
iz POg v CU.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni v skladu z urbanističnim konceptom. Predlagan poseg
primanjkljaj parkirnih mest za sosesko še povečuje, ne pa
zmanjšuje. Predlagano število parkirnih mest, namenjenih soseski
BS 3 je premajhno za reševanje primanjkljaja, zgoščevanje naselja
s stanovanjskimi površinami pa ni predvideno. Zagotoviti je treba
minimalne površine za parkiranje osebnih vozil v soseski in
upoštevati celovito zasnovo naselja.

B. Gjura
1877
2. Pobuda se nanaša na spremembo namembnosti EUP BE-39,
BE-324, BE-405 in BE-447 iz POg v CU.2. Pobuda se nanaša na
spremembo namembnosti EUP BE-39, BE-324, BE-405 in BE-447
iz POg v CU.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni v skladu z urbanističnim konceptom. Predlagan poseg
primanjkljaj parkirnih mest za sosesko še povečuje, ne pa
zmanjšuje. Predlagano število parkirnih mest, namenjenih soseski
BS 3 je premajhno za reševanje primanjkljaja, zgoščevanje naselja
s stanovanjskimi površinami pa ni predvideno. Zagotoviti je treba
minimalne površine za parkiranje osebnih vozil v soseski in
upoštevati celovito zasnovo naselja.
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1878
3. Pobuda se nanaša na spremembo namembnosti EUP BE-39,
BE-324, BE-405 in BE-447 iz POg v CU.3. Pobuda se nanaša na
spremembo namembnosti EUP BE-39, BE-324, BE-405 in BE-447
iz POg v CU.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni v skladu z urbanističnim konceptom. Predlagan poseg
primanjkljaj parkirnih mest za sosesko še povečuje, ne pa
zmanjšuje. Predlagano število parkirnih mest, namenjenih soseski
BS 3 je premajhno za reševanje primanjkljaja, zgoščevanje naselja
s stanovanjskimi površinami pa ni predvideno. Zagotoviti je treba
minimalne površine za parkiranje osebnih vozil v soseski in
upoštevati celovito zasnovo naselja.

B. Gjura
1879
Pobuda se nanaša na spremembo namembnosti EUP BE-39, BE324, BE-405 in BE-447 iz POg v CU.Pobuda se nanaša na
spremembo namembnosti EUP BE-39, BE-324, BE-405 in BE-447
iz POg v CU.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni v skladu z urbanističnim konceptom. Predlagan poseg
primanjkljaj parkirnih mest za sosesko še povečuje, ne pa
zmanjšuje. Predlagano število parkirnih mest, namenjenih soseski
BS 3 je premajhno za reševanje primanjkljaja, zgoščevanje naselja
s stanovanjskimi površinami pa ni predvideno. Zagotoviti je treba
minimalne površine za parkiranje osebnih vozil v soseski in
upoštevati celovito zasnovo naselja.
Gospodarsko razstavišče d.o.o.
1004
Pobuda se nanaša na spremembo določil OPN MOL ID tako, da bo
na zemljišču 1838/1, k. o. Bežigrad, v EUP BE-384 dopustna
gradnja stavbe dom tabornikov.Pobuda se nanaša na spremembo
določil OPN MOL ID tako, da bo na zemljišču 1838/1, k. o.
Bežigrad, v EUP BE-384 dopustna gradnja stavbe dom tabornikov.
Pobuda ni sprejemljiva.
Območje ostaja namenjeno parkovnim ureditvam, zato sprememba
namembnosti ni sprejemljiva. Gre za enega izmed velikih parkov
mestnega pomena, s celovito zasnovo, zato OPN MOL ID na tem
območju ohranja v veljavi ureditveni načrt za izgradnjo parka, v
katerem se obstoječi objekt ruši. Predlagana dejavnost v
ureditvenem načrtu za izgradnjo parka ni predvidena. Morebitna
sprememba določil bi pomenila spremembo ureditvenega načrta
oziroma zasnove parka in ni možna in smiselna kot sprememba
določil OPN MOL ID, saj gre za celovito zasnovo prostora.
Gospodarsko razstavišče d.o.o.
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1005
Pobuda se nanaša na spremembo določil OPN MOL ID tako, da bo
v EUP BE-385 dopustna gradnja večnamenske dvorane in
podzemne garažne hiše, slednje pred sprejetjem predvidenega
OPPN 16 Baragovo semenišče.Pobuda se nanaša na spremembo
določil OPN MOL ID tako, da bo v EUP BE-385 dopustna gradnja
večnamenske dvorane in podzemne garažne hiše, slednje pred
sprejetjem predvidenega OPPN 16 Baragovo semenišče.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Na zemljišču parc. št. 1887/0 k. o. Bežigrad je predvidena izdelava
OPPN, kjer bodo izdelane natančnejše izdelane rešitve v zvezi s
prometno infrastrukturo za napajanje posameznih objektov v
območju in opredeljene javne površine. Prav tako pa bodo šele v
OPPN na podlagi usmeritev določeni pogoji glede odmikov, višin in
drugih urbanističnih pogojev, zato gradnja podzemne garažne hiše
pred sprejetjem OPPN, ki bo prostor obravnaval celovito, ni
sprejemljiva. Gradnja večnamenske dvorane je na območju EUP
BE-385 dopustna.

M., J. in T. Grojzdek
1288
Pobuda se nanaša na spremembo izrisa regulacijske linije
Turnerjeve ulice v OPN MOL ID, zaradi katere bi bilo treba porušiti
dve hiši in odkupiti štiri parcele.Pobuda se nanaša na spremembo
izrisa regulacijske linije Turnerjeve ulice v OPN MOL ID, zaradi
katere bi bilo treba porušiti dve hiši in odkupiti štiri parcele.
Pobuda je sprejemljiva.
Vsebina pobude je sprejemljiva in skladna z rezultati naloge
Strokovne podlage ureditve cest (Turnerjeva, Sadinja vas) za
potrebe izdelave sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, PNG
projekt nizke gradnje, d.o.o., 2014. Regulacijske linije in osi za
določitev javnih prometnic se uskladi s predlogom iz strokovne
podlage.
J. Ilić
1462
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu zemljišča
parc. št. 2260/188, k. o. Stožice iz površin za oddih, rekreacijo in
šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in legalizacijo
objekta.Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu
zemljišča parc. št. 2260/188, k. o. Stožice iz površin za oddih,
rekreacijo in šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in
legalizacijo objekta.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva, v OPN MOL ID se spremeni namenska raba
območja naselja Tomačevo (skupina stanovalcev) iz površin za
oddih, rekreacijo in šport v splošne eno in dvostanovanjske
površine. Določi se usmeritve za sanacijski OPPNdp, če bo v času
postopka sprememb OPN MOL ID upoštevana pobuda MOL za

spremembo Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/2004,
7/2006, 1/2012, 44/2012).
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832
Pobuda se nanaša na spremembo namembnosti stavbe nekdanje
prodajalne Merkur v stavbo Center 125, ki želi: dvigniti kakovost
življenja v lokalni skupnosti Bežigrad (bogate vsebine), ohraniti
dediščino, nuditi podporo kulturi (od prehranjevanja (POP UP) do
arhitekture), nuditi podporno okolje za razvoj podjetništva in
ustvariti potrebo po druženju in srečevanju (mesto-podeželje/staromlado)-meeting point.Pobuda se nanaša na spremembo
namembnosti stavbe nekdanje prodajalne Merkur v stavbo Center
125, ki želi: dvigniti kakovost življenja v lokalni skupnosti Bežigrad
(bogate vsebine), ohraniti dediščino, nuditi podporo kulturi (od
prehranjevanja (POP UP) do arhitekture), nuditi podporno okolje za
razvoj podjetništva in ustvariti potrebo po druženju in srečevanju
(mesto-podeželje/staro-mlado)-meeting point.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID, saj je v namenski
rabi CU že dopustno izvajanje kulturnih in poslovnih dejavnosti.

B. Jernejc
145
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na zemljišču
parc. št. 1477/9 in 1477/8, obe k. o. Stožice, iz najboljših kmetijskih
zemljišč v zazidljive površine.Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe na zemljišču parc. št. 1477/9 in 1477/8, obe k. o.
Stožice, iz najboljših kmetijskih zemljišč v zazidljive površine.
Pobuda ni sprejemljiva.
Omenjeno zemljišče se nahaja na ožjem območju s strogim
vodovarstvenim režimom (VVO IIa) vodonosnika Ljubljanskega
polja. V skladu z varstvenimi režimi Uredbe o vodovarstvenem
območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list
RS, št. 120/2004, 7/2006, 1/2012, 44/2012) na tem območju
novogradnje in širitev naselij niso dovoljeni.

B. Jernejc
1353
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na zemljišču
parc. št. 1416 k. o. Stožice iz kmetijskih zemljišč v zazidljive
površine.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na
zemljišču parc. št. 1416 k. o. Stožice iz kmetijskih zemljišč v
zazidljive površine.
Pobuda ni sprejemljiva.
Omenjeno zemljišče se nahaja na ožjem območju s strogim
vodovarstvenim režimom (VVO IIa) vodonosnika Ljubljanskega

polja. V skladu z varstvenimi režimi Uredbe o vodovarstvenem
območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list
RS, št. 120/2004, 7/2006, 1/2012, 44/2012) na tem območju
novogradnje in širitev naselij niso dovoljeni.
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T. Jovič
1801
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu zemljišča
parc. št. 2280/38, k. o. Stožice iz površin za oddih, rekreacijo in
šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in legalizacijo
objekta.Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu
zemljišča parc. št. 2280/38, k. o. Stožice iz površin za oddih,
rekreacijo in šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in
legalizacijo objekta.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva, v OPN MOL ID se spremeni namenska raba
območja naselja Tomačevo (skupina stanovalcev) iz površin za
oddih, rekreacijo in šport v splošne eno in dvostanovanjske
površine. Določi se usmeritve za sanacijski OPPNdp, če bo v času
postopka sprememb OPN MOL ID upoštevana pobuda MOL za
spremembo Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/2004,
7/2006, 1/2012, 44/2012).
V. Jovič
1460
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu zemljišča
parc. št. 2260/188, k. o. Stožice iz površin za oddih, rekreacijo in
šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in legalizacijo
objekta.Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu
zemljišča parc. št. 2260/188, k. o. Stožice iz površin za oddih,
rekreacijo in šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in
legalizacijo objekta.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva, v OPN MOL ID se spremeni namenska raba
območja naselja Tomačevo (skupina stanovalcev) iz površin za
oddih, rekreacijo in šport v splošne eno in dvostanovanjske
površine. Določi se usmeritve za sanacijski OPPNdp, če bo v času
postopka sprememb OPN MOL ID upoštevana pobuda MOL za
spremembo Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/2004,
7/2006, 1/2012, 44/2012).
KD prostoRož
634
Pobuda se nanaša na zaščito in izpostavitev ambientalnih kvalitet
»savskih gričev« v Savskem naselju.Pobuda se nanaša na zaščito
in izpostavitev ambientalnih kvalitet »savskih gričev« v Savskem
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naselju.
Pobuda ni sprejemljiva.
Opredelitev javne površine v območju sosesk v spremembah in
dopolnitvah OPN MOL ID ni predlagana, saj je odvisna od tega,
kako se bodo v prihodnosti upoštevali rezultati evidence
nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana (ENP; projekt
je v pripravi) in podatki o lastništvu ter od tega, kako se bodo
odvijali (ter razrešili) postopki določitve pripadajočih zemljišč po
zakonu.
KD prostoRož
635
Pobuda se nanaša na spremembo določil EUP BE-580, BE-578,
BE-351 tako, da bi bila možna zasaditev sadnih dreves po obodu
Savskega naselja.Pobuda se nanaša na spremembo določil EUP
BE-580, BE-578, BE-351 tako, da bi bila možna zasaditev sadnih
dreves po obodu Savskega naselja.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Odlok OPN MOL ID dopušča urejanje parkovnih površin in
drevoredov na celotnem območju OPN MOL.
KD prostoRož
636
Pobuda se nanaša na tolmačenje termina urbani vrtovi in njihovo
razlikovanje od vrtičkov.Pobuda se nanaša na tolmačenje termina
urbani vrtovi in njihovo razlikovanje od vrtičkov.
Pobuda podaja mnenje.
Opisana aktivnost pridelovanja zelenjave, zelišč in cvetja je v
vsebinah OPN MOL ID opredeljena s pojmom "vrtički", medtem ko
so z »vrtovi« opredeljeni javni odprti prostori (npr. botanični vrt,
živalski vrt). Doda se podrobne prostorsko izvedbene pogoje:
"Dopustno je urejanje vrtičkov po določilih za namensko rabo ZV,
razen na zelenicah ob vhodih v bloke; lope niso dopustne; območja
ni treba priključiti na vodovod, niti urediti parkirišča."
KD prostoRož
638
Pobuda se nanaša na spremembo izrisa mreže javnih peš in
kolesarskih poti v Savskem naselju.Pobuda se nanaša na
spremembo izrisa mreže javnih peš in kolesarskih poti v Savskem
naselju.
Pobuda ni sprejemljiva.
Opredelitev javne površine v območju sosesk v spremembah in
dopolnitvah OPN MOL ID ni predlagana, saj je odvisna od tega,
kako se bodo v prihodnosti upoštevali rezultati evidence
nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana (ENP; projekt
je v pripravi) in podatki o lastništvu ter od tega, kako se bodo
odvijali (ter razrešili) postopki določitve pripadajočih zemljišč po

zakonu.
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I. Kerovec
181
Pobuda navaja predlog za odkup dela zemljišča 504/1 k. o.
Stožice, ki leži na severni strani pobudnikove parcele 504/20 k. o.
Stožice.Pobuda navaja predlog za odkup dela zemljišča 504/1 k. o.
Stožice, ki leži na severni strani pobudnikove parcele 504/20 k. o.
Stožice.
Pobuda je sprejemljiva.
Na podlagi pobude se popravi izris regulacijskih elementov za
določitev javnih prometnic. Regulacijske linije in os za določitev
lokalne krajevne ceste se skrajša in sicer tako, da se lokalna
krajevna cesta zaključi vzporedno s potekom meje zemljišča s
parcelno št. 504/20 k. o. Stožice.
Koordinacijski odbor stanovalcev Fondovih hiš.
835
Pobuda se nanaša na spremembo določil BE-539 tako, da bo do
izvedbe OPPN v območju dopustno urejanje vrtičkov po določilih za
namensko rabo ZV.Pobuda se nanaša na spremembo določil BE539 tako, da bo do izvedbe OPPN v območju dopustno urejanje
vrtičkov po določilih za namensko rabo ZV.
Pobuda ni sprejemljiva.
Določilo o urejanju vrtičkov, ki ga pobudnik predlaga za območje
BE-539, je v OPN MOL ID možno in smiselno dodati le na območjih
predvidenih OPPN-jev in ne za območja, kjer je OPPN že sprejet.
Kovač & co. d.o.o.
1136
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na zemljiščih
1340/1 in 1341, obe k. o. Stožice, iz kmetijskih zemljišč v zazidljive
površine.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na
zemljiščih 1340/1 in 1341, obe k. o. Stožice, iz kmetijskih zemljišč v
zazidljive površine.
Pobuda ni sprejemljiva.
Omenjeno zemljišče se nahaja na ožjem območju s strogim
vodovarstvenim režimom (VVO IIa) vodonosnika Ljubljanskega
polja. V skladu z varstvenimi režimi Uredbe o vodovarstvenem
območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list
RS, št. 120/2004, 7/2006, 1/2012, 44/2012) na tem območju
novogradnje in širitev naselij niso dovoljeni.
D. Kovačević
1481
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu zemljišča
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parc. št. 2279/2, k. o. Stožice iz površin za oddih, rekreacijo in šport
v splošne eno- in dvostanovanjske površine in legalizacijo
objekta.Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu
zemljišča parc. št. 2279/2, k. o. Stožice iz površin za oddih,
rekreacijo in šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in
legalizacijo objekta.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva, v OPN MOL ID se spremeni namenska raba
območja naselja Tomačevo (skupina stanovalcev) iz površin za
oddih, rekreacijo in šport v splošne eno in dvostanovanjske
površine. Določi se usmeritve za sanacijski OPPNdp, če bo v času
postopka sprememb OPN MOL ID upoštevana pobuda MOL za
spremembo Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/2004,
7/2006, 1/2012, 44/2012).
S. Kovačević
1486
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu zemljišča
parc. št. 2279/2, k. o. Stožice iz površin za oddih, rekreacijo in šport
v splošne eno- in dvostanovanjske površine in legalizacijo
objekta.Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu
zemljišča parc. št. 2279/2, k. o. Stožice iz površin za oddih,
rekreacijo in šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in
legalizacijo objekta.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva, v OPN MOL ID se spremeni namenska raba
območja naselja Tomačevo (skupina stanovalcev) iz površin za
oddih, rekreacijo in šport v splošne eno in dvostanovanjske
površine. Določi se usmeritve za sanacijski OPPNdp, če bo v času
postopka sprememb OPN MOL ID upoštevana pobuda MOL za
spremembo Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/2004,
7/2006, 1/2012, 44/2012).
M. Lampič
1883
Pobuda se nanaša na spremembo izrisa regulacijskih linij
Turnerjeve in Funtkove ulice v OPN MOL ID, zaradi katere bi bilo
treba porušiti dve hiši in odkupiti štiri parcele.Pobuda se nanaša na
spremembo izrisa regulacijskih linij Turnerjeve in Funtkove ulice v
OPN MOL ID, zaradi katere bi bilo treba porušiti dve hiši in odkupiti
štiri parcele.
Pobuda je sprejemljiva.
Vsebina pobude je sprejemljiva in skladna z rezultati naloge
Strokovne podlage ureditve cest (Turnerjeva, Sadinja vas) za
potrebe izdelave sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, PNG
projekt nizke gradnje, d.o.o., 2014. Regulacijske linije in osi za
določitev javnih prometnic se uskladi s predlogom iz strokovne
podlage.
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P. Lampič
696
Pobuda se nanaša na spremembo izrisa regulacijske linije
Turnerjeve ulice v OPN MOL ID, zaradi katere bi bilo treba porušiti
dve hiši in odkupiti štiri parcele.Pobuda se nanaša na spremembo
izrisa regulacijske linije Turnerjeve ulice v OPN MOL ID, zaradi
katere bi bilo treba porušiti dve hiši in odkupiti štiri parcele.
Pobuda je sprejemljiva.
Vsebina pobude je sprejemljiva in skladna z rezultati naloge
Strokovne podlage ureditve cest (Turnerjeva, Sadinja vas) za
potrebe izdelave sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, PNG
projekt nizke gradnje, d.o.o., 2014. Regulacijske linije in osi za
določitev javnih prometnic se uskladi s predlogom iz strokovne
podlage.
P. Lampič
1882
Pobuda se nanaša na spremembo izrisa regulacijskih linij
Turnerjeve in Funtkove ulice v OPN MOL ID, zaradi katere bi bilo
treba porušiti dve hiši in odkupiti štiri parcele.Pobuda se nanaša na
spremembo izrisa regulacijskih linij Turnerjeve in Funtkove ulice v
OPN MOL ID, zaradi katere bi bilo treba porušiti dve hiši in odkupiti
štiri parcele.
Pobuda je sprejemljiva.
Vsebina pobude je sprejemljiva in skladna z rezultati naloge
Strokovne podlage ureditve cest (Turnerjeva, Sadinja vas) za
potrebe izdelave sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, PNG
projekt nizke gradnje, d.o.o., 2014. Regulacijske linije in osi za
določitev javnih prometnic se uskladi s predlogom iz strokovne
podlage.
J. Majstorovič
1483
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu zemljišč
parc. št. 2280/3 in 2260/188, vsi k. o. Stožice, iz površin za oddih,
rekreacijo in šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in
legalizacijo objekta.Pobuda za spremembo namenske rabe
prostora na delu zemljišč parc. št. 2280/3 in 2260/188, vsi k. o.
Stožice, iz površin za oddih, rekreacijo in šport v splošne eno- in
dvostanovanjske površine in legalizacijo objekta.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva, v OPN MOL ID se spremeni namenska raba
območja naselja Tomačevo (skupina stanovalcev) iz površin za
oddih, rekreacijo in šport v splošne eno in dvostanovanjske
površine. Določi se usmeritve za sanacijski OPPNdp, če bo v času
postopka sprememb OPN MOL ID upoštevana pobuda MOL za
spremembo Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo

vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/2004,
7/2006, 1/2012, 44/2012).
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M. Makivić
250
Pobuda se nanaša na legalizacijo mansarde in zmanjšanje
predpisanih odmikov.Pobuda se nanaša na legalizacijo mansarde
in zmanjšanje predpisanih odmikov.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobude za legalizacijo ni možno upoštevati zaradi premajhnega
odmika od meje sosednjih parcel, premajhne parcele in prevelike
pozidanosti.
L. Malešević
1478
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu zemljišča
parc. št. 2260/188 k. o. Stožice iz površin za oddih, rekreacijo in
šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in legalizacijo
objekta.Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu
zemljišča parc. št. 2260/188 k. o. Stožice iz površin za oddih,
rekreacijo in šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in
legalizacijo objekta.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva, v OPN MOL ID se spremeni namenska raba
območja naselja Tomačevo (skupina stanovalcev) iz površin za
oddih, rekreacijo in šport v splošne eno in dvostanovanjske
površine. Določi se usmeritve za sanacijski OPPNdp, če bo v času
postopka sprememb OPN MOL ID upoštevana pobuda MOL za
spremembo Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/2004,
7/2006, 1/2012, 44/2012).

MANDAT N d.o.o.
1496
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na zemljiščih
parc. št. 1322, 1318/1, 1318/3, 1319/1, 1319/2, 1318/2, 1320/3,
1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, vse k. o. Stožice, iz kmetijskih
zemljišč v zazidljive površine.Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe na zemljiščih parc. št. 1322, 1318/1, 1318/3,
1319/1, 1319/2, 1318/2, 1320/3, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327,
1328, vse k. o. Stožice, iz kmetijskih zemljišč v zazidljive površine.
Pobuda ni sprejemljiva.
Omenjeno zemljišče se nahaja na ožjem območju s strogim
vodovarstvenim režimom (VVO IIa) vodonosnika Ljubljanskega
polja. V skladu z varstvenimi režimi Uredbe o vodovarstvenem
območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list
RS, št. 120/2004) na tem območju novogradnje in širitev naselij
niso dovoljeni.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

B. Matičič
1355
Pobuda se nanaša na spremembo določil v EUP BE-439 tako, da
bo na zemljiščih parc. št. 254/1, 1254/2, 1254/3, 1254/4, 1254/5
in1254/6, vse k. o. Bežigrad, dopustna nadzidava vrstnih hiš brez
časovnih omejitev.Pobuda se nanaša na spremembo določil v EUP
BE-439 tako, da bo na zemljiščih parc. št. 254/1, 1254/2, 1254/3,
1254/4, 1254/5 in1254/6, vse k. o. Bežigrad, dopustna nadzidava
vrstnih hiš brez časovnih omejitev.
Pobuda ni sprejemljiva.
Tip NB predstavlja enotno oblikovno zaključeno celoto, ki jo je tudi
z dopustnimi posegi treba ohranjati. Dopuščanje nadzidav, dozidav,
sodi med posege, za katere je nemogoče zagotoviti, da se bodo
izvedli hkrati na celotnem nizu, saj pogoj in pridobljeno gradbeno
dovoljenje v primeru, da se tak poseg dopusti v OPN MOL ID, še
ne pomeni, da bo tudi prišlo do izvedbe na vseh enotah , kar v
končni fazi vodi do neenotne podobe celotnega niza in s tem
poslabšanja stanja v okolju.
D. Mikić
1468
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu zemljišča
parc. št. 2260/188, k. o. Stožice iz površin za oddih, rekreacijo in
šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in legalizacijo
objekta.Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu
zemljišča parc. št. 2260/188, k. o. Stožice iz površin za oddih,
rekreacijo in šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in
legalizacijo objekta.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva, v OPN MOL ID se spremeni namenska raba
območja naselja Tomačevo (skupina stanovalcev) iz površin za
oddih, rekreacijo in šport v splošne eno in dvostanovanjske
površine. Določi se usmeritve za sanacijski OPPNdp, če bo v času
postopka sprememb OPN MOL ID upoštevana pobuda MOL za
spremembo Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/2004,
7/2006, 1/2012, 44/2012).
S. Mikić
1480
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu zemljišča
parc. št. 2260/188, k. o. Stožice iz površin za oddih, rekreacijo in
šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in legalizacijo
objekta.Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu
zemljišča parc. št. 2260/188, k. o. Stožice iz površin za oddih,
rekreacijo in šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in
legalizacijo objekta.

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva, v OPN MOL ID se spremeni namenska raba
območja naselja Tomačevo (skupina stanovalcev) iz površin za
oddih, rekreacijo in šport v splošne eno in dvostanovanjske
površine. Določi se usmeritve za sanacijski OPPNdp, če bo v času
postopka sprememb OPN MOL ID upoštevana pobuda MOL za
spremembo Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/2004,
7/2006, 1/2012, 44/2012).

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

D. Mitić
1446

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu zemljišča
parc. št. 2279/2, k. o. Stožice iz površin za oddih, rekreacijo in šport
v splošne eno- in dvostanovanjske površine in legalizacijo
objekta.Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu
zemljišča parc. št. 2279/2, k. o. Stožice iz površin za oddih,
rekreacijo in šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in
legalizacijo objekta.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva, v OPN MOL ID se spremeni namenska raba
območja naselja Tomačevo (skupina stanovalcev) iz površin za
oddih, rekreacijo in šport v splošne eno in dvostanovanjske
površine. Določi se usmeritve za sanacijski OPPNdp, če bo v času
postopka sprememb OPN MOL ID upoštevana pobuda MOL za
spremembo Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/2004,
7/2006, 1/2012, 44/2012).
MOL - Četrtna skupnost Bežigrad
1526
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe otroškega
igrišča na delu zemljišča parc. št. 601/2 k. o. Stožice iz pretežno
večstanovanjskih površin v parkovne površine.Pobuda se nanaša
na spremembo namenske rabe otroškega igrišča na delu zemljišča
parc. št. 601/2 k. o. Stožice iz pretežno večstanovanjskih površin v
parkovne površine.
Pobuda ni sprejemljiva.
V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer
ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in
rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo
mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in
se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih
rabah.
Ostala obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka
OPN MOL ID ohranja oz. nadomešča znotraj funkcionalnih enot,
saj predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske gradnje.
Javne površine za obstoječa otroška igrišča v območju sosesk se
opredeli le za tista otroška igrišča, ki spadajo med otroška igrišča,

ki zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

MOL - Četrtna skupnost Bežigrad
1527
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe otroškega
igrišča na delu zemljišč parc. št. 408/79, 409/7, 475/4, 477/3,
474/3, 472/3, 414/11, 413/9, k. o. Brinje I, iz pretežno
večstanovanjskih površin v parkovne površine.Pobuda se nanaša
na spremembo namenske rabe otroškega igrišča na delu zemljišč
parc. št. 408/79, 409/7, 475/4, 477/3, 474/3, 472/3, 414/11, 413/9,
k. o. Brinje I, iz pretežno večstanovanjskih površin v parkovne
površine.
Pobuda ni sprejemljiva.
V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer
ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in
rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo
mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in
se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih
rabah.
Ostala obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka
OPN MOL ID ohranja oz. nadomešča znotraj funkcionalnih enot,
saj predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske gradnje.
Javne površine za obstoječa otroška igrišča v območju sosesk se
opredeli le za tista otroška igrišča, ki spadajo med otroška igrišča,
ki zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti.
MOL - Četrtna skupnost Bežigrad
1528
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe otroškega
igrišča na delu zemljišč parc. št. 246/8 in 236/17, obe k. o. Brinje I,
iz pretežno večstanovanjskih površin v parkovne površine.Pobuda
se nanaša na spremembo namenske rabe otroškega igrišča na
delu zemljišč parc. št. 246/8 in 236/17, obe k. o. Brinje I, iz
pretežno večstanovanjskih površin v parkovne površine.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobude glede določitve obstoječega otroškega igrišča kot območje
zelenih površin in z enoto urejanja prostora s podrobnejšo
namensko rabo se ne upošteva, saj se v enotah urejanja prostora v
skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/2007) določi
in prikaže podrobnejša namenska raba prostora po načelu
pretežnosti, v skladu s pretežno namensko rabo pa je določena tudi
možnost prepletanja dopustnih dejavnosti, za katere se ne
opredeljuje samostojnih EUP.
V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer
ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in
rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo
mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in

se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih
rabah.
Ostala obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka
OPN MOL ID ohranja oz. nadomešča znotraj funkcionalnih enot,
saj predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske gradnje.
Javne površine za obstoječa otroška igrišča v območju sosesk se
opredeli le za tista otroška igrišča, ki spadajo med otroška igrišča,
ki zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

MOL - Četrtna skupnost Bežigrad
1529
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe otroških igrišč
na delu zemljišč parc. št. 441/1,440/2 in 441/2, k. o. Bežigrad, iz
pretežno večstanovanjskih površin v parkovne površine.Pobuda se
nanaša na spremembo namenske rabe otroških igrišč na delu
zemljišč parc. št. 441/1,440/2 in 441/2, k. o. Bežigrad, iz pretežno
večstanovanjskih površin v parkovne površine.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobude glede določitve obstoječega otroškega igrišča kot območje
zelenih površin in z enoto urejanja prostora s podrobnejšo
namensko rabo se ne upošteva, saj se v enotah urejanja prostora v
skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/2007) določi
in prikaže podrobnejša namenska raba prostora po načelu
pretežnosti, v skladu s pretežno namensko rabo pa je določena tudi
možnost prepletanja dopustnih dejavnosti, za katere se ne
opredeljuje samostojnih EUP.
V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer
ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in
rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo
mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in
se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih
rabah.
Ostala obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka
OPN MOL ID ohranja oz. nadomešča znotraj funkcionalnih enot,
saj predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske gradnje.
Javne površine za obstoječa otroška igrišča v območju sosesk se
opredeli le za tista otroška igrišča, ki spadajo med otroška igrišča,
ki zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti.
MOL - Četrtna skupnost Bežigrad
1530
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe otroških igrišč
na delu zemljišč parc. št. 1753/23, 1783/1, 1755/2, 1721/10,
1796/151, 1796/149, 1603/2, 1717/55, 1603/7, vse k. o. Bežigrad,
iz pretežno večstanovanjskih površin v parkovne površine.Pobuda
se nanaša na spremembo namenske rabe otroških igrišč na delu
zemljišč parc. št. 1753/23, 1783/1, 1755/2, 1721/10, 1796/151,
1796/149, 1603/2, 1717/55, 1603/7, vse k. o. Bežigrad, iz pretežno

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

večstanovanjskih površin v parkovne površine.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobude glede določitve obstoječega otroškega igrišča kot območje
zelenih površin in z enoto urejanja prostora s podrobnejšo
namensko rabo se ne upošteva, saj se v enotah urejanja prostora v
skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/2007) določi
in prikaže podrobnejša namenska raba prostora po načelu
pretežnosti, v skladu s pretežno namensko rabo pa je določena tudi
možnost prepletanja dopustnih dejavnosti, za katere se ne
opredeljuje samostojnih EUP.
V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer
ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in
rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo
mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in
se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih
rabah.
Ostala obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka
OPN MOL ID ohranja oz. nadomešča znotraj funkcionalnih enot,
saj predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske gradnje.
Javne površine za obstoječa otroška igrišča v območju sosesk se
opredeli le za tista otroška igrišča, ki spadajo med otroška igrišča,
ki zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti.
MOL - Četrtna skupnost Bežigrad
1531
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe otroških igrišč
na delu zemljišč parc. št. 622/1, 1622/12, 1622/13, 1622/14,
1622/15, 1622/4 in 1622/5, vse k. o. Bežigrad, iz pretežno
večstanovanjskih površin v parkovne površine.Pobuda se nanaša
na spremembo namenske rabe otroških igrišč na delu zemljišč
parc. št. 622/1, 1622/12, 1622/13, 1622/14, 1622/15, 1622/4 in
1622/5, vse k. o. Bežigrad, iz pretežno večstanovanjskih površin v
parkovne površine.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobude glede določitve obstoječega otroškega igrišča kot območje
zelenih površin in z enoto urejanja prostora s podrobnejšo
namensko rabo se ne upošteva, saj se v enotah urejanja prostora v
skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/2007) določi
in prikaže podrobnejša namenska raba prostora po načelu
pretežnosti, v skladu s pretežno namensko rabo pa je določena tudi
možnost prepletanja dopustnih dejavnosti, za katere se ne
opredeljuje samostojnih EUP.
V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer
ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in
rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo
mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in
se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih
rabah.

Ostala obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka
OPN MOL ID ohranja oz. nadomešča znotraj funkcionalnih enot,
saj predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske gradnje.
Javne površine za obstoječa otroška igrišča v območju sosesk se
opredeli le za tista otroška igrišča, ki spadajo med otroška igrišča,
ki zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča

MOL - Četrtna skupnost Bežigrad
1532
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na delu zemljišč
parc. št.1391/1, 1382/1, 1383/1, 1384, 1385/33, 1386/1, 1386/2 in
1385/1 k. o. Bežigrad, iz splošnih večstanovanjskih površin v
parkovne površine.Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe na delu zemljišč parc. št.1391/1, 1382/1, 1383/1, 1384,
1385/33, 1386/1, 1386/2 in 1385/1 k. o. Bežigrad, iz splošnih
večstanovanjskih površin v parkovne površine.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobude glede določitve obstoječega otroškega igrišča kot območje
zelenih površin in z enoto urejanja prostora s podrobnejšo
namensko rabo se ne upošteva, saj se v enotah urejanja prostora v
skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/2007) določi
in prikaže podrobnejša namenska raba prostora po načelu
pretežnosti, v skladu s pretežno namensko rabo pa je določena tudi
možnost prepletanja dopustnih dejavnosti, za katere se ne
opredeljuje samostojnih EUP.
V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer
ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in
rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo
mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in
se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih
rabah.
Ostala obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka
OPN MOL ID ohranja oz. nadomešča znotraj funkcionalnih enot,
saj predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske gradnje.
Javne površine za obstoječa otroška igrišča v območju sosesk se
opredeli le za tista otroška igrišča, ki spadajo med otroška igrišča,
ki zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti.
MOL - Četrtna skupnost Bežigrad
1533
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe otroškega
igrišča na delu zemljišča parc. št.58/2, k. o. Bežigrad, iz pretežno
večstanovanjskih površin v parkovne površine.Pobuda se nanaša
na spremembo namenske rabe otroškega igrišča na delu zemljišča
parc. št.58/2, k. o. Bežigrad, iz pretežno večstanovanjskih površin v
parkovne površine.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobude glede določitve obstoječega otroškega igrišča kot območje

do pobude

zelenih površin in z enoto urejanja prostora s podrobnejšo
namensko rabo se ne upošteva, saj se v enotah urejanja prostora v
skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/2007) določi
in prikaže podrobnejša namenska raba prostora po načelu
pretežnosti, v skladu s pretežno namensko rabo pa je določena tudi
možnost prepletanja dopustnih dejavnosti, za katere se ne
opredeljuje samostojnih EUP.
V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer
ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in
rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo
mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in
se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih
rabah.
Ostala obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka
OPN MOL ID ohranja oz. nadomešča znotraj funkcionalnih enot,
saj predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske gradnje.
Javne površine za obstoječa otroška igrišča v območju sosesk se
opredeli le za tista otroška igrišča, ki spadajo med otroška igrišča,
ki zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

MOL - Četrtna skupnost Bežigrad
1534

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe otroških igrišč
na delu zemljišča parc. št. 33/3, k. o. Bežigrad, iz pretežno
večstanovanjskih površin v parkovne površine.Pobuda se nanaša
na spremembo namenske rabe otroških igrišč na delu zemljišča
parc. št. 33/3, k. o. Bežigrad, iz pretežno večstanovanjskih površin
v parkovne površine.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobude glede določitve obstoječega otroškega igrišča kot območje
zelenih površin in z enoto urejanja prostora s podrobnejšo
namensko rabo se ne upošteva, saj se v enotah urejanja prostora v
skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/2007) določi
in prikaže podrobnejša namenska raba prostora po načelu
pretežnosti, v skladu s pretežno namensko rabo pa je določena tudi
možnost prepletanja dopustnih dejavnosti, za katere se ne
opredeljuje samostojnih EUP.
V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer
ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in
rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo
mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in
se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih
rabah.
Ostala obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka
OPN MOL ID ohranja oz. nadomešča znotraj funkcionalnih enot,
saj predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske gradnje.
Javne površine za obstoječa otroška igrišča v območju sosesk se
opredeli le za tista otroška igrišča, ki spadajo med otroška igrišča,
ki zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

MOL - Četrtna skupnost Bežigrad
1535
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe otroškega
igrišča na delu zemljišča parc. št. 100/34, k. o. Bežigrad, iz
pretežno večstanovanjskih površin v parkovne površine.Pobuda se
nanaša na spremembo namenske rabe otroškega igrišča na delu
zemljišča parc. št. 100/34, k. o. Bežigrad, iz pretežno
večstanovanjskih površin v parkovne površine.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobude glede določitve obstoječega otroškega igrišča kot območje
zelenih površin in z enoto urejanja prostora s podrobnejšo
namensko rabo se ne upošteva, saj se v enotah urejanja prostora v
skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/2007) določi
in prikaže podrobnejša namenska raba prostora po načelu
pretežnosti, v skladu s pretežno namensko rabo pa je določena tudi
možnost prepletanja dopustnih dejavnosti, za katere se ne
opredeljuje samostojnih EUP.
V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer
ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in
rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo
mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in
se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih
rabah.
Ostala obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka
OPN MOL ID ohranja oz. nadomešča znotraj funkcionalnih enot,
saj predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske gradnje.
Javne površine za obstoječa otroška igrišča v območju sosesk se
opredeli le za tista otroška igrišča, ki spadajo med otroška igrišča,
ki zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti.
MOL - Četrtna skupnost Bežigrad
1536
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe otroških igrišč
na delu zemljišča parc. št. 130/1, k. o. Bežigrad, iz pretežno
večstanovanjskih površin v parkovne površine.Pobuda se nanaša
na spremembo namenske rabe otroških igrišč na delu zemljišča
parc. št. 130/1, k. o. Bežigrad, iz pretežno večstanovanjskih površin
v parkovne površine.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobude glede določitve obstoječega otroškega igrišča kot območje
zelenih površin in z enoto urejanja prostora s podrobnejšo
namensko rabo se ne upošteva, saj se v enotah urejanja prostora v
skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/2007) določi
in prikaže podrobnejša namenska raba prostora po načelu
pretežnosti, v skladu s pretežno namensko rabo pa je določena tudi
možnost prepletanja dopustnih dejavnosti, za katere se ne

opredeljuje samostojnih EUP.
V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer
ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in
rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo
mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in
se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih
rabah.
Ostala obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka
OPN MOL ID ohranja oz. nadomešča znotraj funkcionalnih enot,
saj predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske gradnje.
Javne površine za obstoječa otroška igrišča v območju sosesk se
opredeli le za tista otroška igrišča, ki spadajo med otroška igrišča,
ki zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Interna pobuda MOL
1886
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe po vzhodnem
robu zemljišča 572/1,k. o. Brinje I, in sicer iz kmetijskih površin v
površine, namenjene pokopališču Žale. Predlagana je tudi
sprememba zemljišč, namenjenih pokopališču Žale zahodno od
Tomačevske in severno od PST v kmetijska.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe po vzhodnem robu zemljišča 572/1,k.
o. Brinje I, in sicer iz kmetijskih površin v površine, namenjene
pokopališču Žale. Predlagana je tudi sprememba zemljišč,
namenjenih pokopališču Žale zahodno od Tomačevske in severno
od PST v kmetijska.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je sprejemljiva, gre za zapolnitev območja, namenjenega
pokopališču Žale in spremljajočemu programu. Pobuda za širitev
pokopališča in parkovnih površin na delu zemljišča trikotne oblike
med vpadnico in obstoječim pokopališčem je utemeljena z menjavo
stavbnih zemljišč zahodno od Tomačevske in severno od PST, ki
se jih ponovno opredeli kot območje primarne rabe.

Interna pobuda MOL
1887
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na območju
med pokopališčem Žale, PST, Štajersko cesto in vrtnarijo Ravnikar
iz kmetijskih zemljišč v parkovno ureditev.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe na območju med pokopališčem Žale,
PST, Štajersko cesto in vrtnarijo Ravnikar iz kmetijskih zemljišč v
parkovno ureditev.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je sprejemljiva, gre za zapolnitev območja, namenjenega
pokopališču Žale in spremljajočemu programu. Pobuda za širitev
pokopališča in parkovnih površin na delu zemljišča trikotne oblike
med vpadnico in obstoječim pokopališčem je utemeljena z menjavo
stavbnih zemljišč zahodno od Tomačevske in severno od PST, ki
se jih ponovno opredeli kot območje primarne rabe.
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Interna pobuda MOL
1694
Pobuda za prestavitev regulacijske linije z dela zemljišča parc. št.
2239/82 na zemljišče parc. št. 2239/45, k. o. Stožice.Pobuda za
prestavitev regulacijske linije z dela zemljišča parc. št. 2239/82 na
zemljišče parc. št. 2239/45, k. o. Stožice.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je sprejemljiva, in sicer se regulacijske elemente za
določitev javnih prometnic uskladi z vsebino naloge Evidenca
nepremičnega premoženja MOL, ki na tem mestu opredeljuje
dostop preko zemljišča parc. št. 2239/45 k. o. Stožice.

Interna pobuda MOL
1669
Pobuda se nanaša na spremembo določil v EUP BE-375 tako, da
bo omogočena gradnja pokritega začasnega športnega objekta
dimenzij do 7000m2.Pobuda se nanaša na spremembo določil v
EUP BE-375 tako, da bo omogočena gradnja pokritega začasnega
športnega objekta dimenzij do 7000m2.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Odlok OPN MOL ID ne omejuje površine prekrivanja odprtih
športnih igrišč z začasnimi konstrukcijami v kolikor so zagotovljene
ustrezne površine predpisanega raščenega terena. V EUP BE-375
se popravi dopustna višina nestanovanjskih objektov do 15 m,
namenska raba prostora ostaja ZS-površine za oddih, rekreacijo in
šport, saj gre za odprt prostor v zelenem sistemu mesta.

Interna pobuda MOL
1833
Pobuda se nanaša na spremembo določil OPN MOL ID tako, da bo
v EUP BE-548, južno od stadiona in na območju ob Vojkovi cesti in
dopustna ureditev igrišča z umetno travo.Pobuda se nanaša na
spremembo določil OPN MOL ID tako, da bo v EUP BE-548, južno
od stadiona in na območju ob Vojkovi cesti in dopustna ureditev
igrišča z umetno travo.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Na območju EUP BE-548 so že prostorske možnosti za ureditev
igrišč z umetno travo, določila OPN MOL so že ustrezna. Območje
ob Vojkovi cesti ureja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje Športno rekreacijskega parka Stožice (U. l. RS,
št. 57/08-2456).

Interna pobuda MOL
1834
Pobuda se nanaša na spremembo določil OPN MOL ID za EUP
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BE-393 tako, da bo omogočena ureditev dostopa - prometa in
parkirišč, povečana meja EUP proti severo-zahodu, omogočena
izgradnja 200 konjskih boksov, omogočena gradnja pokrite
jahalnice kot montažni objekt in treh manež s spremljevalnimi
objekti za organizacijo konjeniških tekmovanj. V pobudi je
predlagana sprememba določil OPN MOL ID za EUP BE-611 za
ureditev brežin Save za izvajanje vodnih športov in sprememba
določil za EUP BE-522 za ureditev brvi in otoka na Savi z
dejavnostmi za prosti čas in izobraževanje.Pobuda se nanaša na
spremembo določil OPN MOL ID za EUP BE-393 tako, da bo
omogočena ureditev dostopa - prometa in parkirišč, povečana meja
EUP proti severo-zahodu, omogočena izgradnja 200 konjskih
boksov, omogočena gradnja pokrite jahalnice kot montažni objekt
in treh manež s spremljevalnimi objekti za organizacijo konjeniških
tekmovanj. V pobudi je predlagana sprememba določil OPN MOL
ID za EUP BE-611 za ureditev brežin Save za izvajanje vodnih
športov in sprememba določil za EUP BE-522 za ureditev brvi in
otoka na Savi z dejavnostmi za prosti čas in izobraževanje.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobuda je delno sprejemljiva, in sicer se po prejeti zasnovi izriše
brv za pešce in kolesarje čez reko Savo, ki bo povezovala oba
bregova preko obstoječega otoka. Po prejeti zasnovi se prilagodi
tudi mejo EUP BE-393. Skladno z določili OPN MOL ID za EUP
BE-393 je že dopustna gradnja boksov za konje, maneže, športnih
igrišč in pokrite tribune s spremljevalnimi objekti. Nov dostop do
območja čez najboljša kmetijska zemljišča ni potreben, saj je
glavnina programa rekreacijskega območja ob Savi organizirana na
zahodnem delu ob hipodromu v Stožicah.

Interna pobuda MOL
722
Pobuda se nanaša na spremembo namembnosti območja BE-130,
in sicer iz območja centralnih dejavnosti brez stanovanj v območja
centralnih dejavnosti s stanovanji. V območju so obstoječi
večstanovanjski objekti, za katere ni interesa po spremembi
lastništva in/ali odstranitve objektov ali spremembi namembnosti.
Usmeritve za izdelavo OPPN naj se spremenijo na osnovi izbrane
variantne rešitve.Pobuda se nanaša na spremembo namembnosti
območja BE-130, in sicer iz območja centralnih dejavnosti brez
stanovanj v območja centralnih dejavnosti s stanovanji. V območju
so obstoječi večstanovanjski objekti, za katere ni interesa po
spremembi lastništva in/ali odstranitve objektov ali spremembi
namembnosti. Usmeritve za izdelavo OPPN naj se spremenijo na
osnovi izbrane variantne rešitve.
Pobuda je sprejemljiva.
Skladno z izbrano variantno rešitvijo se namenska raba prostora
spremeni iz območja centralnih dejavnosti brez stanovanj v
območja centralnih dejavnosti s stanovanji. Usmeritev za OPPN se
spremeni tako, da višinski poudarek ni več točno lociran na križišče
Dunajske in Vodovodne.
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Stališče do pobude

Interna pobuda MOL
1042
Pobuda za spremembo namenske rabe za območje naselja
Tomačevo (skupina stanovalcev) iz površin za oddih, rekreacijo in
šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in določitev
usmeritev za sanacijski OPPNdp, ob predpostavki, da bo tekom
postopka sprememb OPN MOL ID upoštevana pobuda MOL za
spremembo vodovarstvene uredbe.Pobuda za spremembo
namenske rabe za območje naselja Tomačevo (skupina
stanovalcev) iz površin za oddih, rekreacijo in šport v splošne enoin dvostanovanjske površine in določitev usmeritev za sanacijski
OPPNdp, ob predpostavki, da bo tekom postopka sprememb OPN
MOL ID upoštevana pobuda MOL za spremembo vodovarstvene
uredbe.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva, v OPN MOL ID se spremeni namenska raba
območja naselja Tomačevo (skupina stanovalcev) iz površin za
oddih, rekreacijo in šport v splošne eno in dvostanovanjske
površine. Določi se usmeritve za sanacijski OPPNdp, če bo v času
postopka sprememb OPN MOL ID upoštevana pobuda MOL za
spremembo Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/2004,
7/2006, 1/2012, 44/2012).

Interna pobuda MOL
1227
Pobuda se nanaša na spremembo načina urejanja za EUP BE-511
iz OPPN (Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
območje Športno rekreacijskega parka Stožice (Uradni list RS, št.
57/08) v OPN.Pobuda se nanaša na spremembo načina urejanja
za EUP BE-511 iz OPPN (Odlok o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje Športno rekreacijskega parka
Stožice (Uradni list RS, št. 57/08) v OPN.
Pobuda je sprejemljiva.
Predlagana sprememba načina urejanja iz OPPN v OPN je
ustrezna, saj imajo nepozidana zemljišča zagotovljene ustrezne
dostope do javne ceste. S sosednjimi zemljišči enostanovanjskih
površin se oblikuje nova EUP.

Interna pobuda MOL
1472
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 1054/2, k. o. Bežigrad iz območja centralnih dejavnosti brez
stanovanj v pretežno večstanovanjske površine. Območje se
priključi EUP BE-594.Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe zemljišča parc. št. 1054/2, k. o. Bežigrad iz območja centralnih
dejavnosti brez stanovanj v pretežno večstanovanjske površine.
Območje se priključi EUP BE-594.
Pobuda je sprejemljiva.

Obrazložitev stališča
do pobude

Gre za uskladitev z dejanskim stanjem v prostoru, zemljišče parc.
št. 1054/2, k. o. Bežigrad se priključi k EUP BE-594.
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Interna pobuda MOL
1706
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Pobuda se nanaša na spremembo določil v EUP BE-606 tako, da
bodo spremenjena določila glede velikosti zemljišča za
gradnjo.Pobuda se nanaša na spremembo določil v EUP BE-606
tako, da bodo spremenjena določila glede velikosti zemljišča za
gradnjo.
Pobuda je sprejemljiva.
Območje med Dunajsko cesto in Funtkovo cesto se nameni
osrednjim centralnim površinam, ker gre za nedeljivo prostorsko
celoto. Določilo o minimalni velikosti parcele v namenski rabi
prostora osrednje centralne površine za tip V, visoka prostostoječa
stavba, ni podano.

Interna pobuda MOL
2097
Pobuda se nanaša na razveljavitev veljavnosti Odloka o sprejetju
ureditvenega načrta za del območja urejanja BR2/1 - Navje
(Severni mestni park), Uradni list RS, št. 13/90 in 78/10 in izbris
dela regulacijske linije na območju BE-384 zaradi neskadja med
dejanskim stanjem v prostoru z ureditveno situacijo ureditvenega
načrta.Pobuda se nanaša na razveljavitev veljavnosti Odloka o
sprejetju ureditvenega načrta za del območja urejanja BR2/1 Navje (Severni mestni park), Uradni list RS, št. 13/90 in 78/10 in
izbris dela regulacijske linije na območju BE-384 zaradi neskadja
med dejanskim stanjem v prostoru z ureditveno situacijo
ureditvenega načrta.
Pobuda je sprejemljiva.
Gre za uskladitev z dejanskim stanjem v prostoru in uskladitev
načrtovanih rešitev, predvidenih v Odloku o sprejetju ureditvenega
načrta za del območja urejanja BR2/1 - Navje (Severni mestni
park), Uradni list RS, št. 13/90. Odlok o sprejetju ureditvenega
načrta za del območja urejanja BR2/1 - Navje (Severni mestni
park), Uradni list RS, št. 13/90 se na območju OPPN 16 ukine,
regulacijska linija V BE-384 ZPP se južno od EUP BE-56 ukine, v
OPPN 16 se regulacijska linija Valjhunove ceste S-J ukine, na karti
4.7, ki prikazuje cestno omrežje, pa obveznost preveritve prometne
povezave v smeri S-J ostaja. Del UN za območje parka ostaja v
veljavi, saj parkovne ureditve še niso izvedene v celoti, ne glede na
dejstvo, da se dosedanja izvedba od načrtovanega nekoliko
razlikuje.

Interna pobuda MOL
2103
Pobuda se nanaša na popravek izrisa meje med EUP BE-228 in
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BE-19 tako, da bo meja potekala po vzhodnem robu zemljišč 447/5
in 446/2, obe k. o. Brinje I, na podlagi menjave zemljišč.Pobuda se
nanaša na popravek izrisa meje med EUP BE-228 in BE-19 tako,
da bo meja potekala po vzhodnem robu zemljišč 447/5 in 446/2,
obe k. o. Brinje I, na podlagi menjave zemljišč.
Pobuda je sprejemljiva.
Gre za uskladitev meje EUP BE-228 in BE-19 z dejanskim stanjem
v prostoru po vzhodnem robu zemljišč 447/5 in 446/2, obe k. o.
Brinje I.

Interna pobuda MOL
2236
Vlagatelj pobude izpostavlja problem osvetlitve prostorov za
predvideno novogradnjo na zemljišču parc. št. 2O5,206,2O7 in 208,
vse k. o. Brinje I. Problematičen je tudi dostop do stavbe s
Funtkove ulice.Vlagatelj pobude izpostavlja problem osvetlitve
prostorov za predvideno novogradnjo na zemljišču parc. št.
2O5,206,2O7 in 208, vse k. o. Brinje I. Problematičen je tudi dostop
do stavbe s Funtkove ulice.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je delno sprejemljiva, in sicer se določilo o dostopu s
Funtkove briše. V primeru gradnje poslovne stavbe je treba določila
91. člena OPN MOL ID upoštevati v smislu zagotavljanja minimalne
osvetlitve in osončenja bivalnih prostorov v morebitnih sosednjih
stanovanjskih stavbah, kar na podlagi projekta ugotavlja Upravna
enota v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, medtem ko
za poslovno stavbo samo OPN MOL ID pogojev glede osvetlitve in
osončenja ne postavlja.

Interna pobuda MOL
2237
Vlagatelj pobude predlaga spremembo določil OPN MOL v EUP
BE-606 tako, da bo dopustna gradnja stavbe na gradbeni parceli
velikosti 500 m2 na zemljišču parc. št. 200, k. o. Brinje l.Vlagatelj
pobude predlaga spremembo določil OPN MOL v EUP BE-606
tako, da bo dopustna gradnja stavbe na gradbeni parceli velikosti
500 m2 na zemljišču parc. št. 200, k. o. Brinje l.
Pobuda je sprejemljiva.
Območje med Dunajsko cesto in Funtkovo cesto se nameni
osrednjim centralnim površinam, ker gre za nedeljivo prostorsko
celoto. Določilo o minimalni velikosti parcele v namenski rabi
prostora osrednje centralne površine za tip V, visoka prostostoječa
stavba, ni podano.

Interna pobuda MOL
2252
Pobuda se nanaša na spremembo izrisa RL na zemljišču parc. št.
2260/10, 2260/188 in 2216/19, vse k. o. Stožice.Pobuda se nanaša

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

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

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

na spremembo izrisa RL na zemljišču parc. št. 2260/10, 2260/188
in 2216/19, vse k. o. Stožice.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Na podlagi pobude se na Golarjevi ulici z regulacijskimi elementi
izriše obstoječe prometnice.

Interna pobuda MOL
2280
6. Pobuda se nanaša na izločitev zemljišča parc. št. 241/8 k. o.
Bežigrad iz območja EUP BE-373 (OPPN 88).6. Pobuda se nanaša
na izločitev zemljišča parc. št. 241/8 k. o. Bežigrad iz območja EUP
BE-373 (OPPN 88).
Pobuda je sprejemljiva.
Zemljišča parc. št. 241/8 in 535/22, obe k. o. Bežigrad, se izloči iz
območja predvidenega OPPN in se priključi k EUP BE-483. V
sosednjem območju OPPN 88 se opredeli os za javno prometnico,
ki bo zagotavljala obveznost dostopa do obstoječih stanovanjskih
objektov in do predvidenih ureditev v območju OPPN.

Interna pobuda MOL
2283
Pobuda se nanaša spremembo izrisa RL v EUP BE-390.Pobuda se
nanaša spremembo izrisa RL v EUP BE-390.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobuda je delno sprejemljiva, in sicer se regulacijske elemente za
določitev javnih prometnic uskladi z vsebino naloge Evidenca
nepremičnega premoženja MOL, ki na tem mestu opredeljuje
vključitev hodnika za pešce v prečni profil ceste. Opredelitev javnih
površin v OPN MOL ID predstavlja zgolj podlago za določitev
javnega dobra, ne glede na trenutno lastništvo. Izločevanje ozkega
pasu parkirnih mest v zasebni lasti se bo lahko upoštevalo v
postopku določevanja javnega dobra.

Interna pobuda MOL
2284
Vlagatelj pobude predlaga spremembo določil OPN MOL v EUP
BE-606 tako, da bo dopustna gradnja stavbe na gradbeni parceli
velikosti 500 m2 na zemljišču parc. št. 200, k. o. Brinje l.Vlagatelj
pobude predlaga spremembo določil OPN MOL v EUP BE-606
tako, da bo dopustna gradnja stavbe na gradbeni parceli velikosti
500 m2 na zemljišču parc. št. 200, k. o. Brinje l.
Pobuda je sprejemljiva.
Območje med Dunajsko cesto in Funtkovo cesto se nameni
osrednjim centralnim površinam, ker gre za nedeljivo prostorsko
celoto. Določilo o minimalni velikosti parcele v namenski rabi
prostora osrednje centralne površine za tip V, visoka prostostoječa
stavba, ni podano.
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Interna pobuda MOL
2308
Pobuda se nanaša na popravek izrisa meje med EUP BE-601 in
BE-439 tako, da se popravi po dejanskem stanju na terenu, kjer je
zgrajena garaža po dopolnitvi ZN za območje zazidalnega otoka
BS 2/1 (UL SRS št. 3O/1976).Pobuda se nanaša na popravek
izrisa meje med EUP BE-601 in BE-439 tako, da se popravi po
dejanskem stanju na terenu, kjer je zgrajena garaža po dopolnitvi
ZN za območje zazidalnega otoka BS 2/1 (UL SRS št. 3O/1976).
Pobuda je sprejemljiva.
Gre za uskladitev z dejanskim stanjem v prostoru. Popravek izrisa
meje med EUP BE-601 in BE-439 je smiseln, saj upošteva
dejansko stanje na terenu, zgrajeno po Odloku o dopolnitvi
zazidalnega načrta za območje zazidalnega otoka BS2/1 in
potrditvi obračunskega območja (UL SRS št. 30/1976). Garaža
funkcionalno pripada soseski BE-601 SSCV.V.

Interna pobuda MOL
2448
Pobuda se nanaša na spremembo izrisa regulacijske linije
Tomačervske ceste in spremembo izrisa območja veljavnega
ureditvenega načrta za pokopališče Žale.Pobuda se nanaša na
spremembo izrisa regulacijske linije Tomačervske ceste in
spremembo izrisa območja veljavnega ureditvenega načrta za
pokopališče Žale.
Pobuda je sprejemljiva.
Gre za uskladitev izrisa območja veljavnega ureditvenega načrta za
pokopališče Žale z dejanskim stanjem v prostoru.

Interna pobuda MOL
2375
Skladno z ugotovitvijo rezultatov evidence nepremičnega
premoženja Mestne občine Ljubljana (ENP; projekt je v pripravi) naj
se parc. št. 720/8, k. o. Bežigrad izvzame iz prometnih površin
opredeljenih z RL.Skladno z ugotovitvijo rezultatov evidence
nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana (ENP; projekt
je v pripravi) naj se parc. št. 720/8, k. o. Bežigrad izvzame iz
prometnih površin opredeljenih z RL.
Pobuda je sprejemljiva.
Zemljišče s parcelno št. 720/8, k. o. Bežigrad je del ograjenega
zasebnega dvorišča ob stanovanjskem objektu s hišno št. 40.
Regulacijske elemente za določitev javnih prometnic v grafičnem
delu OPN MOL ID se izriše skladno z obstoječim grajenim
prostorom. Dopolnitev izrisa regulacijskih elementov je skladna z
vsebino naloge Evidenca nepremičnega premoženja MOL, ki na
tem mestu opredeljuje javno prometnico na zemljiščih s parcelno
št. 720/6 in 765/2, obe k. o. Bežigrad.
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Interna pobuda MOL
1981
Pobuda se nanaša na spremembo določil OPN MOL ID tako, da
bodo v EUP BE-403 faktor zelenih površin, faktor izrabe in faktor
zazidanosti opredeljeni kot "brez pogoja" zaradi ureditve vadbenih
površin za potrebe centra za zaščito in reševanje.Pobuda se
nanaša na spremembo določil OPN MOL ID tako, da bodo v EUP
BE-403 faktor zelenih površin, faktor izrabe in faktor zazidanosti
opredeljeni kot "brez pogoja" zaradi ureditve vadbenih površin za
potrebe centra za zaščito in reševanje.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda za spremembo določil OPN MOL za EUP BE-403 glede
zelenih površin ni sprejemljiva, saj je veljavni faktor zelenih
površin(10%) že manjši od splošnega(20%) in zmanjšan na
najmanjšo možno mero. 10% FZP pomenijo že nujni odmiki od
parcelnih mej. Ker je območje poklicne gasilske postaje del večjega
območja urejanja, ostanejo ostali urbanistični kazalci zaradi
enotnosti pogojev nespremenjeni.

Interna pobuda MOL
2365
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe po vzhodnem
robu zemljišča 572/1,k. o. Brinje I, in sicer iz kmetijskih površin v
površine, namenjene pokopališču Žale. Predlagana je tudi
sprememba zemljišč, namenjenih pokopališču Žale zahodno od
Tomačevske in severno od PST v kmetijska.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe po vzhodnem robu zemljišča 572/1,k.
o. Brinje I, in sicer iz kmetijskih površin v površine, namenjene
pokopališču Žale. Predlagana je tudi sprememba zemljišč,
namenjenih pokopališču Žale zahodno od Tomačevske in severno
od PST v kmetijska.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je sprejemljiva, gre za zapolnitev območja, namenjenega
pokopališču Žale in spremljajočemu programu. Pobuda za širitev
pokopališča in parkovnih površin na delu zemljišča trikotne oblike
med vpadnico in obstoječim pokopališčem je utemeljena z menjavo
stavbnih zemljišč zahodno od Tomačevske in severno od PST, ki
se jih ponovno opredeli kot območje primarne rabe.

S. Mulej
826
Pobuda se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča parc. št.
1090/5 k. o. Stožice iz najboljših kmetijskih zemljišč v splošne eno
in dvostanovanjske površine.Pobuda se nanaša na spremembo
namembnosti zemljišča parc. št. 1090/5 k. o. Stožice iz najboljših
kmetijskih zemljišč v splošne eno in dvostanovanjske površine.
Pobuda ni sprejemljiva.
Omenjeno zemljišče se nahaja na ožjem območju s strogim
vodovarstvenim režimom (VVO IIa) vodonosnika Ljubljanskega

polja. V skladu z varstvenimi režimi Uredbe o vodovarstvenem
območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list
RS, št. 120/2004, 7/2006, 1/2012, 44/2012) na tem območju
novogradnje in širitev naselij niso dovoljeni.
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S. Najdek
1479
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu zemljišča
parc. št. 2279/2, k. o. Stožice iz površin za oddih, rekreacijo in šport
v splošne eno- in dvostanovanjske površine in legalizacijo
objekta.Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu
zemljišča parc. št. 2279/2, k. o. Stožice iz površin za oddih,
rekreacijo in šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in
legalizacijo objekta.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva, v OPN MOL ID se spremeni namenska raba
območja naselja Tomačevo (skupina stanovalcev) iz površin za
oddih, rekreacijo in šport v splošne eno in dvostanovanjske
površine. Določi se usmeritve za sanacijski OPPNdp, če bo v času
postopka sprememb OPN MOL ID upoštevana pobuda MOL za
spremembo Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/2004,
7/2006, 1/2012, 44/2012).
N. Nedič
1485
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu zemljišča
parc. št. 2260/188, k. o. Stožice iz površin za oddih, rekreacijo in
šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in legalizacijo
objekta.Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu
zemljišča parc. št. 2260/188, k. o. Stožice iz površin za oddih,
rekreacijo in šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in
legalizacijo objekta.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva, v OPN MOL ID se spremeni namenska raba
območja naselja Tomačevo (skupina stanovalcev) iz površin za
oddih, rekreacijo in šport v splošne eno in dvostanovanjske
površine. Določi se usmeritve za sanacijski OPPNdp, če bo v času
postopka sprememb OPN MOL ID upoštevana pobuda MOL za
spremembo Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/2004,
7/2006, 1/2012, 44/2012).
R. Oberč
633
Pobuda se nanaša na spremembo poteka kolesarskih poti ob
Dunajski cesti. Podani so predlogi po posameznih odsekih: od
Peričeve do Topniške, od Dimičeve do LPP Mercatorja, od LPP
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Mercatorja do Baragove, od Baragove do bencinske črpalke, od
Ruskega carja do ul. 7. septembra, od Ulice 7. septembra do
Čerinove, med Turnerjevo in Tolstojevo in od Triglavske do Ul.
Posavskega.Pobuda se nanaša na spremembo poteka kolesarskih
poti ob Dunajski cesti. Podani so predlogi po posameznih odsekih:
od Peričeve do Topniške, od Dimičeve do LPP Mercatorja, od LPP
Mercatorja do Baragove, od Baragove do bencinske črpalke, od
Ruskega carja do ul. 7. septembra, od Ulice 7. septembra do
Čerinove, med Turnerjevo in Tolstojevo in od Triglavske do Ul.
Posavskega.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Regulacijski elementi za določitev Dunajske ceste so v OPN MOL
ID podani tako, da omogočajo ureditev sodobne mestne vpadnice z
ločenimi površinami za posamezne prometne udeležence in sicer:
skladno z navodili, ki so podana v Novi prometni politiki MOL in
poudarjajo ureditve za kolesarje ter skladno z načeli, ki jih podaja
Strateški del OPN MOL in poudarjajo zmanjševanja števila
motornih vozil v mestu ter omogočajo izvedbo navedenih
kolesarskih ureditev.
OPN MOL ID določa zvezno kolesarsko omrežje na območju MOL.
Regulacijski elementi za določitev javnih prometnih površin so
podani tako, da omogočajo ureditev kolesarskih površin v prostoru.
Predlogi, ki jih podaja pobuda, so že vključeni v vsebine OPN MOL
ID.
Odvetniška družba Dernovšek
1195
Pobuda se nanaša na ukinitev kategorizacije javne poti na
zemljišču 1887/0, ki je v zasebni lasti.Pobuda se nanaša na
ukinitev kategorizacije javne poti na zemljišču 1887/0, ki je v
zasebni lasti.
Pobuda ni sprejemljiva.
Na zemljišču s parcelno št. 1887/0 k. o. Bežigrad je predvidena
izdelava OPPN, v okviru katerega bodo podane natančnejše
rešitve v zvezi s prometno infrastrukturo za napajanje posameznih
objektov v območju in opredeljene javne površine. Prav tako bodo
na podlagi usmeritev OPPN določeni pogoji glede odmikov, višin in
drugih urbanističnih pogojev. Izris osi v grafičnem delu OPN MOL
ID določa le to, da mora OPPN urediti javno cesto in ne njenega
natančnejšega poteka.

Oprema center d.o.o.
1445
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe BE-461 iz ZPp
v zazidljivo, BE-156 iz CDd v ZPp.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe BE-461 iz ZPp v zazidljivo, BE-156 iz
CDd v ZPp.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni v skladu z urbanističnim konceptom koncepta Dunajske
magistrale, kjer so v obcestnem pasu predvidene stavbe osrednjih

centralnih dejavnosti večjega merila z višinskimi poudarki, v
osrednjem pasu parkovna površina in v zaledju objekti centralnih
dejavnosti s stanovanji manjšega merila.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Ž. Pavlović
1467
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu zemljišča
parc. št. 2279/2, k. o. Stožice iz površin za oddih, rekreacijo in šport
v splošne eno- in dvostanovanjske površine in legalizacijo
objekta.Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu
zemljišča parc. št. 2279/2, k. o. Stožice iz površin za oddih,
rekreacijo in šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in
legalizacijo objekta.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva, v OPN MOL ID se spremeni namenska raba
območja naselja Tomačevo (skupina stanovalcev) iz površin za
oddih, rekreacijo in šport v splošne eno in dvostanovanjske
površine. Določi se usmeritve za sanacijski OPPNdp, če bo v času
postopka sprememb OPN MOL ID upoštevana pobuda MOL za
spremembo Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/2004,
7/2006, 1/2012, 44/2012).
I. Pediček
978
Pobuda izraža željo po čimprejšnji rekonstrukciji Bežigrajskega
stadiona in s tem ureditev novih športnih dejavnosti in parkovnih
površin.Pobuda izraža željo po čimprejšnji rekonstrukciji
Bežigrajskega stadiona in s tem ureditev novih športnih dejavnosti
in parkovnih površin.
Pobuda se ne nanaša na vsebine OPN MOL ID.
Terminski plan izvajanja gradbenih del ni predmet OPN MOL ID.
Območje se ureja z OPPN (Odlok o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za dele območij urejanja BR1/1 Stadion, BS1/2
Bežigrad in BS1/4 Koroška, Uradni list RS, št. 40/10 in 78/10 ).
C. in S. Petraševič
1473
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu zemljišča
parc. št. 2279/2, k. o. Stožice iz površin za oddih, rekreacijo in šport
v splošne eno- in dvostanovanjske površine in legalizacijo
objekta.Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu
zemljišča parc. št. 2279/2, k. o. Stožice iz površin za oddih,
rekreacijo in šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in
legalizacijo objekta.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva, v OPN MOL ID se spremeni namenska raba
območja naselja Tomačevo (skupina stanovalcev) iz površin za

oddih, rekreacijo in šport v splošne eno in dvostanovanjske
površine. Določi se usmeritve za sanacijski OPPNdp, če bo v času
postopka sprememb OPN MOL ID upoštevana pobuda MOL za
spremembo Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/2004,
7/2006, 1/2012, 44/2012).

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

J. M. Petrič
1319
Pobuda se nanaša na spremembo izrisa regulacijske linije
Turnerjeve ulice v OPN MOL ID, zaradi katere bi bilo treba porušiti
dve hiši in odkupiti štiri parcele.Pobuda se nanaša na spremembo
izrisa regulacijske linije Turnerjeve ulice v OPN MOL ID, zaradi
katere bi bilo treba porušiti dve hiši in odkupiti štiri parcele.
Pobuda je sprejemljiva.
Vsebina pobude je sprejemljiva in skladna z rezultati naloge
Strokovne podlage ureditve cest (Turnerjeva, Sadinja vas) za
potrebe izdelave sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, PNG
projekt nizke gradnje, d.o.o., 2014. Regulacijske linije in osi za
določitev javnih prometnic se uskladi s predlogom iz strokovne
podlage.
G. Petrin Kraškovic
1322
Pobuda se nanaša na spremembo izrisa regulacijske linije
Turnerjeve ulice v OPN MOL ID, zaradi katere bi bilo treba porušiti
dve hiši in odkupiti štiri parcele.Pobuda se nanaša na spremembo
izrisa regulacijske linije Turnerjeve ulice v OPN MOL ID, zaradi
katere bi bilo treba porušiti dve hiši in odkupiti štiri parcele.
Pobuda je sprejemljiva.
Vsebina pobude je sprejemljiva in skladna z rezultati naloge
Strokovne podlage ureditve cest (Turnerjeva, Sadinja vas) za
potrebe izdelave sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, PNG
projekt nizke gradnje, d.o.o., 2014. Regulacijske linije in osi za
določitev javnih prometnic se uskladi s predlogom iz strokovne
podlage.

Petrol d.d.
1654
Pobuda se nanaša na spremembo NRP za območje bencinskega
servisa iz površine pomembnejših cest v območja centralnih
dejavnosti brez stanovanj ali površine drugih območij.Pobuda se
nanaša na spremembo NRP za območje bencinskega servisa iz
površine pomembnejših cest v območja centralnih dejavnosti brez
stanovanj ali površine drugih območij.
Pobuda je delno sprejemljiva.
SP za cesto, ki je bila podlaga za izris meje EUP za cesto
predvideva rušenje bencinskega servisa. Opredelitev druge

namenske rabe zato v tem primeru ni ustrezna. Predlog se
upošteva tako, da se omogoči rekonstrukcijo bencinskega servisa.
Dolgoročno je treba poiskati novo – nadomestno lokacijo.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Petrol d.d.
2383
Pobuda se nanaša na spremembo določil OPN MOL ID tako, da bo
na zemljiščih parc. št. 1332/4,1382/3 in 1333/1, vse k. o. Bežigrad,
dopustna gradnja bencinskega servisa.Pobuda se nanaša na
spremembo določil OPN MOL ID tako, da bo na zemljiščih parc. št.
1332/4,1382/3 in 1333/1, vse k. o. Bežigrad, dopustna gradnja
bencinskega servisa.
Pobuda ni sprejemljiva.
Na območju je predvidena izgradnja centra zaščite in reševanja, za
katerega je bil razpisan javni arhitekturni natečaj. Umestitev
bencinske črpalke znotraj centra pa ni predvidena, ker je Uredba o
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega
polja (Uradni list RS, št. 120/2004, 7/2006, 1/2012, 44/2012) ne
omogoča.
Z. Petrovič
1450
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu zemljišča
parc. št. 2280/38 k. o. Stožice iz površin za oddih, rekreacijo in
šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in legalizacijo
objekta.Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu
zemljišča parc. št. 2280/38 k. o. Stožice iz površin za oddih,
rekreacijo in šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in
legalizacijo objekta.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva, v OPN MOL ID se spremeni namenska raba
območja naselja Tomačevo (skupina stanovalcev) iz površin za
oddih, rekreacijo in šport v splošne eno in dvostanovanjske
površine. Določi se usmeritve za sanacijski OPPNdp, če bo v času
postopka sprememb OPN MOL ID upoštevana pobuda MOL za
spremembo Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/2004,
7/2006, 1/2012, 44/2012).
M. Petrović
1457
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu zemljišča
parc. št. 2280/38, k. o. Stožice iz površin za oddih, rekreacijo in
šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in legalizacijo
objekta.Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu
zemljišča parc. št. 2280/38, k. o. Stožice iz površin za oddih,
rekreacijo in šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in
legalizacijo objekta.

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva, v OPN MOL ID se spremeni namenska raba
območja naselja Tomačevo (skupina stanovalcev) iz površin za
oddih, rekreacijo in šport v splošne eno in dvostanovanjske
površine. Določi se usmeritve za sanacijski OPPNdp, če bo v času
postopka sprememb OPN MOL ID upoštevana pobuda MOL za
spremembo Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/2004,
7/2006, 1/2012, 44/2012).

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

R. Pollak
698

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude

Pobuda se nanaša spremembo določil za stavbo na Kurilniški ulici
16 v Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele
območij urejanja BO1/1 Lesnina, ŠT1/1 Območje ŽG in ŠO1/1
Kurilnica (za islamski versko-kulturni center) tako, da se stavba na
Kurilniški ulici št. 18 ohrani.Pobuda se nanaša spremembo določil
za stavbo na Kurilniški ulici 16 v Odloku o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za dele območij urejanja BO1/1 Lesnina, ŠT1/1
Območje ŽG in ŠO1/1 Kurilnica (za islamski versko-kulturni center)
tako, da se stavba na Kurilniški ulici št. 18 ohrani.
Pobuda se ne nanaša na vsebine OPN MOL ID.
Pobuda se nanaša na določila veljavnega OPPN za dele območij
urejanja BO1/1 Lesnina, ŠT1/1 Območje ŽG in ŠO1/1 Kurilnica (za
islamski versko-kulturni center) in ne na vsebine OPN MOL ID.
Spomin na hišo z vrtom je možno rešiti tudi s spominsko tablo,
obeležjem ali na drug podoben način, ki ga opredeli strokovna
služba za varstvo kulturne dediščine.

M. Povirk
1461
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu zemljišča
parc. št. 2260/188, k. o. Stožice iz površin za oddih, rekreacijo in
šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in legalizacijo
objekta.Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu
zemljišča parc. št. 2260/188, k. o. Stožice iz površin za oddih,
rekreacijo in šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in
legalizacijo objekta.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva, v OPN MOL ID se spremeni namenska raba
območja naselja Tomačevo (skupina stanovalcev) iz površin za
oddih, rekreacijo in šport v splošne eno in dvostanovanjske
površine. Določi se usmeritve za sanacijski OPPNdp, če bo v času
postopka sprememb OPN MOL ID upoštevana pobuda MOL za
spremembo Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/2004,
7/2006, 1/2012, 44/2012).

F. Rahman

Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude

1477
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu zemljišč
parc. št. 2280/3 in 2260/188, oba k. o. Stožice, iz površin za oddih,
rekreacijo in šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in
legalizacijo objekta.Pobuda za spremembo namenske rabe
prostora na delu zemljišč parc. št. 2280/3 in 2260/188, oba k. o.
Stožice, iz površin za oddih, rekreacijo in šport v splošne eno- in
dvostanovanjske površine in legalizacijo objekta.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva, v OPN MOL ID se spremeni namenska raba
območja naselja Tomačevo (skupina stanovalcev) iz površin za
oddih, rekreacijo in šport v splošne eno in dvostanovanjske
površine. Določi se usmeritve za sanacijski OPPNdp, če bo v času
postopka sprememb OPN MOL ID upoštevana pobuda MOL za
spremembo Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/2004,
7/2006, 1/2012, 44/2012).
M. Remšak
1347
Pobuda se nanaša na zmanjšanje dopustne višine objekta na
Vodovodni, ki je določen v Odloku o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za dele območij urejanja BR1/1 Stadion, BS1/2
Bežigrad in BS1/4 Koroška in na neustrezno določene cone hrupa
znotraj OPPN.Pobuda se nanaša na zmanjšanje dopustne višine
objekta na Vodovodni, ki je določen v Odloku o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BR1/1
Stadion, BS1/2 Bežigrad in BS1/4 Koroška in na neustrezno
določene cone hrupa znotraj OPPN.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se nanaša na vsebine veljavnega Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BR1/1
Stadion, BS1/2 Bežigrad in BS1/4 Koroška in na neustrezno
določene cone hrupa znotraj OPPN in ne na vsebine OPN MOL ID.
Stopnje varstva pred hrupom so v spremembah in dopolnitvah
OPN MOL ID določene na podlagi področne zakonodaje in
strokovne podlage Spremembe in dopolnitve področja varstva pred
hrupom (P-ZIN-32/13). Karta stopenj varstva pred hrupom v
postopku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID upošteva novo
stanje hrupa v okolju (za ceste, na katerih je promet večji od milijon
vozil, za IPPC zavezance in za železniški promet) ter zadnje stanje
predpisov. EUP BE-140 je v obstoječem stanju prekomerno
preobremenjena s hrupom glede mejnih vrednosti kazalcev hrupa
za II. stopnjo varstva pred hrupom, ob tem meji na IV. stopnjo
varstva pred hrupom, zato je zanjo ustrezno določena III. stopnja
varstva pred hrupom. Takšna stopnja je določena tudi okoliškim
EUP, kar je skladno z njihovimi namenskimi rabami oziroma s
stanjem preobremenjenosti s hrupom.

P. Rondalij

Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

837
Pobuda se nanaša na spremembo določil BE-539 tako, da bo do
izvedbe OPPN v območju dopustno urejanje vrtičkov po določilih za
namensko rabo ZV.Pobuda se nanaša na spremembo določil BE539 tako, da bo do izvedbe OPPN v območju dopustno urejanje
vrtičkov po določilih za namensko rabo ZV.
Pobuda ni sprejemljiva.
Določilo o urejanju vrtičkov, ki ga pobudnik predlaga za območje
BE-539, je v OPN MOL ID možno in smiselno dodati le na območjih
predvidenih OPPN-jev in ne za območja, kjer je OPPN že sprejet.
J. Slapšak Gorec
1348
Pobuda se nanaša na:
- spremembo namembnosti območja EUP BE-540 iz CU v odprte
zelene površine, saj je bil veljaven OPPN sprejet v nasprotju s
takrat veljavno namensko rabo območja z dolgoročnega plana,
- sprememba določil EUP BE-540 tako, da bo maksimalna
dopustna višina stavb do 19m in ne do 72m, saj je veljavno določilo
neskladno z določili v sosednjih EUP,
- spremembo predlagane prometne ureditve v veljavnem OPPN,
saj bo križišče Vodovodne in Samove z umestitvijo stavbe P2
preobremenjeno in prehrupno,
- nepravilno pripravljeni gradivi okoljskih poročil OPN in OPPN, saj
naj bi bili vplivi na sosednje objekte stanovanjske
namembnosti(BE-140 in VE-424), uvrščeni v III. in II. stopnjo
varstva pred hrupom, obravnavani neustrezno.
Pobudi je priložen sklop pripomb na dopolnjen osnutek
OPPN.Pobuda se nanaša na:
- spremembo namembnosti območja EUP BE-540 iz CU v odprte
zelene površine, saj je bil veljaven OPPN sprejet v nasprotju s
takrat veljavno namensko rabo območja z dolgoročnega plana,
- sprememba določil EUP BE-540 tako, da bo maksimalna
dopustna višina stavb do 19m in ne do 72m, saj je veljavno določilo
neskladno z določili v sosednjih EUP,
- spremembo predlagane prometne ureditve v veljavnem OPPN,
saj bo križišče Vodovodne in Samove z umestitvijo stavbe P2
preobremenjeno in prehrupno,
- nepravilno pripravljeni gradivi okoljskih poročil OPN in OPPN, saj
naj bi bili vplivi na sosednje objekte stanovanjske
namembnosti(BE-140 in VE-424), uvrščeni v III. in II. stopnjo
varstva pred hrupom, obravnavani neustrezno.
Pobudi je priložen sklop pripomb na dopolnjen osnutek OPPN.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se nanaša na spremembe vsebin sprejetega Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij
urejanja BR 1/1 Stadion, BS 1/2 Bežigrad in BS 1/4 Koroška (U. l.
RS, št. 40/2010 ). Pobuda v delu, ki se nanaša na spremembo
stopnje varstva pred hrupom, ni sprejemljiva. Stopnje varstva pred
hrupom so v s.d. OPN MOL ID določene na podlagi področne
zakonodaje in strokovne podlage Spremembe in dopolnitve

področja varstva pred hrupom (P-ZIN-32/13). Karta stopenj varstva
pred hrupom v postopku s.d. OPN MOL ID upošteva novo stanje
hrupa v okolju (za ceste, na katerih je promet večji od milijon vozil,
za IPPC zavezance in za železniški promet) ter zadnje stanje
predpisov, zato se lahko razlikuje od predhodnih prostorskih aktov.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

M. Spasić
1484
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu zemljišča
parc. št. 2279/2, k. o. Stožice iz površin za oddih, rekreacijo in šport
v splošne eno- in dvostanovanjske površine in legalizacijo
objekta.Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu
zemljišča parc. št. 2279/2, k. o. Stožice iz površin za oddih,
rekreacijo in šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in
legalizacijo objekta.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva, v OPN MOL ID se spremeni namenska raba
območja naselja Tomačevo (skupina stanovalcev) iz površin za
oddih, rekreacijo in šport v splošne eno in dvostanovanjske
površine. Določi se usmeritve za sanacijski OPPNdp, če bo v času
postopka sprememb OPN MOL ID upoštevana pobuda MOL za
spremembo Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/2004,
7/2006, 1/2012, 44/2012).
M. Spasojevič
1476
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu zemljišča
parc. št. 2280/38, k. o. Stožice iz površin za oddih, rekreacijo in
šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in legalizacijo
objekta.Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu
zemljišča parc. št. 2280/38, k. o. Stožice iz površin za oddih,
rekreacijo in šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in
legalizacijo objekta.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva, v OPN MOL ID se spremeni namenska raba
območja naselja Tomačevo (skupina stanovalcev) iz površin za
oddih, rekreacijo in šport v splošne eno in dvostanovanjske
površine. Določi se usmeritve za sanacijski OPPNdp, če bo v času
postopka sprememb OPN MOL ID upoštevana pobuda MOL za
spremembo Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/2004,
7/2006, 1/2012, 44/2012).
D. in M. Stankić
1452
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu zemljišča
parc. št. 2280/38 in 2279/2, obe k. o. Stožice iz površin za oddih,

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

rekreacijo in šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in
legalizacijo objekta.Pobuda za spremembo namenske rabe
prostora na delu zemljišča parc. št. 2280/38 in 2279/2, obe k. o.
Stožice iz površin za oddih, rekreacijo in šport v splošne eno- in
dvostanovanjske površine in legalizacijo objekta.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva, v OPN MOL ID se spremeni namenska raba
območja naselja Tomačevo (skupina stanovalcev) iz površin za
oddih, rekreacijo in šport v splošne eno in dvostanovanjske
površine. Določi se usmeritve za sanacijski OPPNdp, če bo v času
postopka sprememb OPN MOL ID upoštevana pobuda MOL za
spremembo Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/2004,
7/2006, 1/2012, 44/2012)..
M. Stojanović
1463
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu zemljišča
parc. št. 2260/188, k. o. Stožice iz površin za oddih, rekreacijo in
šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in legalizacijo
objekta.Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu
zemljišča parc. št. 2260/188, k. o. Stožice iz površin za oddih,
rekreacijo in šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in
legalizacijo objekta.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva, v OPN MOL ID se spremeni namenska raba
območja naselja Tomačevo (skupina stanovalcev) iz površin za
oddih, rekreacijo in šport v splošne eno in dvostanovanjske
površine. Določi se usmeritve za sanacijski OPPNdp, če bo v času
postopka sprememb OPN MOL ID upoštevana pobuda MOL za
spremembo Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/2004,
7/2006, 1/2012, 44/2012).
G. Stražar
1489
Pobuda se nanaša na ukinitev dovoza na zemljišču parc. št. 294 k.
o. Bežigrad, ki napaja območje OPPN 367 Dunajska –
Mariborska.Pobuda se nanaša na ukinitev dovoza na zemljišču
parc. št. 294 k. o. Bežigrad, ki napaja območje OPPN 367
Dunajska – Mariborska.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva in sicer se na prazni parceli v naselju vil
dopusti gradnjo stavbe pred sprejetjem OPPN. Meja EUP BE-572
se premakne do Mariborske ulice, tipologija se iz V spremeni v NV.
Območje med Dunajsko cesto in Mariborsko ulico tipološko
predstavlja nedeljivo celoto, ki ga opredeljuje ista tipologija - vile.
Gre za stabilno, zgrajeno karakteristično območje vil, ki v tem delu
Dunajske oblikuje njeno identiteto in ga s to spremembo
ohranjamo. Opredelitev dovoza preko zemljišča 294 k. o. Bežigrad

ni več potrebna.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka

V. Strnad
1356
Pobuda se nanaša na spremembo izrisa regulacijske linije
Turnerjeve ulice v OPN MOL ID, zaradi katere bi bilo treba porušiti
dve hiši in odkupiti štiri parcele.Pobuda se nanaša na spremembo
izrisa regulacijske linije Turnerjeve ulice v OPN MOL ID, zaradi
katere bi bilo treba porušiti dve hiši in odkupiti štiri parcele.
Pobuda je sprejemljiva.
Vsebina pobude je sprejemljiva in skladna z rezultati naloge
Strokovne podlage ureditve cest (Turnerjeva, Sadinja vas) za
potrebe izdelave sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, PNG
projekt nizke gradnje, d.o.o., 2014. Regulacijske linije in osi za
določitev javnih prometnic se uskladi s predlogom iz strokovne
podlage.
ŠD NK Olimpija Ljubljana
1028
Pobuda se nanaša na spremembo dopustne višine za ne
stanovanjske objekte(22. člena odloka OPN MOL ID) v EUP z
namensko rabo prostora površine za oddih, rekreacijo in šport, iz
7m na 15m.Pobuda se nanaša na spremembo dopustne višine za
ne stanovanjske objekte(22. člena odloka OPN MOL ID) v EUP z
namensko rabo prostora površine za oddih, rekreacijo in šport, iz
7m na 15m.
Pobuda je sprejemljiva.
V EUP BE-375 se popravi dopustna višina ne stanovanjskih
objektov do 15 m.
ŠD NK Olimpija Ljubljana
1029
Pobuda se nanaša na spremembo dopustne višine za ne
stanovanjske objekte(22. člena odloka OPN MOL ID) v EUP z
namensko rabo v namenski rabi prostora površine za oddih,
rekreacijo in šport, iz 7m na 15m.Pobuda se nanaša na
spremembo dopustne višine za ne stanovanjske objekte(22. člena
odloka OPN MOL ID) v EUP z namensko rabo v namenski rabi
prostora površine za oddih, rekreacijo in šport, iz 7m na 15m.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Dopustna višina ne stanovanjskih objektov, ki je določena v 22.
členu odloka OPN MOL ID za namensko rabo prostora površine za
oddih, rekreacijo in šport, se ne spreminja. V EUP BE-375 se
popravi dopustna višina ne stanovanjskih objektov do 15 m.

C. Tešič
1469

pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu zemljišča
parc. št. 2280/38, k. o. Stožice iz površin za oddih, rekreacijo in
šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in legalizacijo
objekta.Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu
zemljišča parc. št. 2280/38, k. o. Stožice iz površin za oddih,
rekreacijo in šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in
legalizacijo objekta.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva, v OPN MOL ID se spremeni namenska raba
območja naselja Tomačevo (skupina stanovalcev) iz površin za
oddih, rekreacijo in šport v splošne eno in dvostanovanjske
površine. Določi se usmeritve za sanacijski OPPNdp, če bo v času
postopka sprememb OPN MOL ID upoštevana pobuda MOL za
spremembo Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/2004,
7/2006, 1/2012, 44/2012).
M. Tešić
1487
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu zemljišča
parc. št. 2280/38, k. o. Stožice iz površin za oddih, rekreacijo in
šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in legalizacijo
objekta.Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu
zemljišča parc. št. 2280/38, k. o. Stožice iz površin za oddih,
rekreacijo in šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in
legalizacijo objekta.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva, v OPN MOL ID se spremeni namenska raba
območja naselja Tomačevo (skupina stanovalcev) iz površin za
oddih, rekreacijo in šport v splošne eno in dvostanovanjske
površine. Določi se usmeritve za sanacijski OPPNdp, če bo v času
postopka sprememb OPN MOL ID upoštevana pobuda MOL za
spremembo Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/2004,
7/2006, 1/2012, 44/2012).
M. Tomič
1482
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu zemljišča
parc. št. 2280/38 in 2279/2, k. o. Stožice iz površin za oddih,
rekreacijo in šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in
legalizacijo objekta.Pobuda za spremembo namenske rabe
prostora na delu zemljišča parc. št. 2280/38 in 2279/2, k. o. Stožice
iz površin za oddih, rekreacijo in šport v splošne eno- in
dvostanovanjske površine in legalizacijo objekta.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva, v OPN MOL ID se spremeni namenska raba
območja naselja Tomačevo (skupina stanovalcev) iz površin za
oddih, rekreacijo in šport v splošne eno in dvostanovanjske

površine. Določi se usmeritve za sanacijski OPPNdp, če bo v času
postopka sprememb OPN MOL ID upoštevana pobuda MOL za
spremembo Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/2004,
7/2006, 1/2012, 44/2012).

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude

R. Tošič
1448
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu zemljišča
parc. št. 2280/38, k. o. Stožice iz površin za oddih, rekreacijo in
šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in legalizacijo
objekta.Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu
zemljišča parc. št. 2280/38, k. o. Stožice iz površin za oddih,
rekreacijo in šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in
legalizacijo objekta.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva, v OPN MOL ID se spremeni namenska raba
območja naselja Tomačevo (skupina stanovalcev) iz površin za
oddih, rekreacijo in šport v splošne eno in dvostanovanjske
površine. Določi se usmeritve za sanacijski OPPNdp, če bo v času
postopka sprememb OPN MOL ID upoštevana pobuda MOL za
spremembo Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/2004,
7/2006, 1/2012, 44/2012).

Univerza v Ljubljani
2004
Pobuda Univerze v Ljubljani se nanaša na ureditev neprofitnega
parkirišča nasproti Fakultete za družbene vede, ki bi bilo dostopno
preko rampe. Območje se nahaja na mestnem zemljišču.Pobuda
Univerze v Ljubljani se nanaša na ureditev neprofitnega parkirišča
nasproti Fakultete za družbene vede, ki bi bilo dostopno preko
rampe. Območje se nahaja na mestnem zemljišču.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Ureditev parkirišča je v OPN MOL ID že dopustna, parkirišče se
nahaja v isti enoti urejanja prostora kot FDV, lastništvo zemljišča pa
ni predmet prostorskega akta.
V. Vasilić
1465
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu zemljišča
parc. št. 2260/188, k. o. Stožice iz površin za oddih, rekreacijo in
šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in legalizacijo
objekta.Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu
zemljišča parc. št. 2260/188, k. o. Stožice iz površin za oddih,
rekreacijo in šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in
legalizacijo objekta.
Pobuda je sprejemljiva.

Obrazložitev stališča
do pobude

Pobuda se upošteva, v OPN MOL ID se spremeni namenska raba
območja naselja Tomačevo (skupina stanovalcev) iz površin za
oddih, rekreacijo in šport v splošne eno in dvostanovanjske
površine. Določi se usmeritve za sanacijski OPPNdp, če bo v času
postopka sprememb OPN MOL ID upoštevana pobuda MOL za
spremembo Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/2004,
7/2006, 1/2012, 44/2012).

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

A. Viryent
695

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Pobuda se nanaša na spremembo namembnosti stavbe nekdanje
prodajalne Merkur v hotel najvišje kategorije.Pobuda se nanaša na
spremembo namembnosti stavbe nekdanje prodajalne Merkur v
hotel najvišje kategorije.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID, saj je v namenski
rabi CU že dopustno izvajanje hotelske dejavnosti.

C. Vodnik
1320
Pobuda se nanaša na spremembo izrisa regulacijske linije
Turnerjeve ulice v OPN MOL ID, zaradi katere bi bilo treba porušiti
dve hiši in odkupiti štiri parcele.Pobuda se nanaša na spremembo
izrisa regulacijske linije Turnerjeve ulice v OPN MOL ID, zaradi
katere bi bilo treba porušiti dve hiši in odkupiti štiri parcele.
Pobuda je sprejemljiva.
Vsebina pobude je sprejemljiva in skladna z rezultati naloge
Strokovne podlage ureditve cest (Turnerjeva, Sadinja vas) za
potrebe izdelave sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, PNG
projekt nizke gradnje, d.o.o., 2014. Regulacijske linije in osi za
določitev javnih prometnic se uskladi s predlogom iz strokovne
podlage.

C. Vodnik
1321
Pobuda se nanaša na spremembo izrisa Turnerjeve v OPN MOL
ID, zaradi katere bi bilo treba porušiti dve hiši in odkupiti štiri
parcele.Pobuda se nanaša na spremembo izrisa Turnerjeve v OPN
MOL ID, zaradi katere bi bilo treba porušiti dve hiši in odkupiti štiri
parcele.
Pobuda je sprejemljiva.
Vsebina pobude je sprejemljiva in skladna z rezultati naloge
Strokovne podlage ureditve cest (Turnerjeva, Sadinja vas) za
potrebe izdelave sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, PNG
projekt nizke gradnje, d.o.o., 2014. Regulacijske linije in osi za
določitev javnih prometnic se uskladi s predlogom iz strokovne
podlage.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude

Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
1857
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na zemljišču
parc. št. 2216/19, k. o. Ježica, iz BC v območje okoljske
infrastrukture (O).Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe na zemljišču parc. št. 2216/19, k. o. Ježica, iz BC v območje
okoljske infrastrukture (O).
Pobuda je delno sprejemljiva.
Gradnja komunalnih objektov, vodov in naprav je sistemsko
dopustna, skladno s 1. in 2. odstavkom 12. člena OPN MOL ID,
praktično na celotnem območju OPN MOL ID, zato opredelitev
območja z namensko ni potrebna.
Območje črpališča se opredeli na karti 4.2 "Odvajanje in čiščenje
komunalne in padavinske odpadne vode".

Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
1858
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na zemljišču
parc. št. 2239/24 k. o. Ježica iz SSse v območje okoljske
infrastrukture (O).Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe na zemljišču parc. št. 2239/24 k. o. Ježica iz SSse v območje
okoljske infrastrukture (O).
Pobuda je delno sprejemljiva.
Gradnja komunalnih objektov, vodov in naprav je sistemsko
dopustna, skladno s 1. in 2. odstavkom 12. člena OPN MOL ID,
praktično na celotnem območju OPN MOL ID, zato opredelitev
območja z namensko ni potrebna.
Območje črpališča se opredeli na karti 4.2 "Odvajanje in čiščenje
komunalne in padavinske odpadne vode".

V. Vovk
845
Pobuda se nanaša na spremembo izrisa regulacijske linije
Turnerjeve ulice v OPN MOL ID, zaradi katere bi bilo treba porušiti
dve hiši in odkupiti štiri parcele.Pobuda se nanaša na spremembo
izrisa regulacijske linije Turnerjeve ulice v OPN MOL ID, zaradi
katere bi bilo treba porušiti dve hiši in odkupiti štiri parcele.
Pobuda je sprejemljiva.
Vsebina pobude je sprejemljiva in skladna z rezultati naloge
Strokovne podlage ureditve cest (Turnerjeva, Sadinja vas) za
potrebe izdelave sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, PNG
projekt nizke gradnje, d.o.o., 2014. Regulacijske linije in osi za
določitev javnih prometnic se uskladi s predlogom iz strokovne
podlage.

N. Vrbavac
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142
Pobuda se nanaša na spremembo načina urejanja na zemljišču
parc. št. 294 k. o. Bežigrad, ki napaja območje OPPN 367
Dunajska – Mariborska, iz OPPN v OPN, kar bi omogočilo gradnjo
na prazni parceli v naselju vil.Pobuda se nanaša na spremembo
načina urejanja na zemljišču parc. št. 294 k. o. Bežigrad, ki napaja
območje OPPN 367 Dunajska – Mariborska, iz OPPN v OPN, kar
bi omogočilo gradnjo na prazni parceli v naselju vil.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva in sicer se na prazni parceli v naselju vil
dopusti gradnjo stavbe pred sprejetjem OPPN. Meja EUP BE-572
se premakne do Mariborske ulice, tipologija se iz V spremeni v NV.
Območje med Dunajsko cesto in Mariborsko ulico tipološko
predstavlja nedeljivo celoto, ki ga opredeljuje ista tipologija - vile.
Gre za stabilno, zgrajeno karakteristično območje vil, ki v tem delu
Dunajske oblikuje njeno identiteto in ga s to spremembo
ohranjamo.
Z. Vujičič
1474
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu zemljišča
parc. št. 2280/3, k. o. Stožice iz površin za oddih, rekreacijo in šport
v splošne eno- in dvostanovanjske površine in legalizacijo
objekta.Pobuda za spremembo namenske rabe prostora na delu
zemljišča parc. št. 2280/3, k. o. Stožice iz površin za oddih,
rekreacijo in šport v splošne eno- in dvostanovanjske površine in
legalizacijo objekta.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva, v OPN MOL ID se spremeni namenska raba
območja naselja Tomačevo (skupina stanovalcev) iz površin za
oddih, rekreacijo in šport v splošne eno in dvostanovanjske
površine. Določi se usmeritve za sanacijski OPPNdp, če bo v času
postopka sprememb OPN MOL ID upoštevana pobuda MOL za
spremembo Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/2004,
7/2006, 1/2012, 44/2012).

Zavod Big
766
Pobuda se nanaša na spremembo namembnosti stavbe Tiskarne
MK v stavbo kreativnih industrij Mesto oblikovanja.Pobuda se
nanaša na spremembo namembnosti stavbe Tiskarne MK v stavbo
kreativnih industrij Mesto oblikovanja.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID, saj je s
predvidenim OPPN z namensko rabo CU že dopustno izvajanje
kulturnih in poslovnih dejavnosti.
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1498
Pobuda se nanaša na spremembo določil OPN MOL ID tako, da bo
na zemljiščih 1769/2, 1770, 1772/1, 1772/6, 1772/7, 1761/64 in
1763/92, vsa k. o. Bežigrad, v EUP BE-384, dopustna gradnja
stavbe dom tabornikov.Pobuda se nanaša na spremembo določil
OPN MOL ID tako, da bo na zemljiščih 1769/2, 1770, 1772/1,
1772/6, 1772/7, 1761/64 in 1763/92, vsa k. o. Bežigrad, v EUP BE384, dopustna gradnja stavbe dom tabornikov.
Pobuda ni sprejemljiva.
Območje ostaja namenjeno parkovnim ureditvam, zato sprememba
namembnosti ni sprejemljiva. Gre za enega izmed velikih parkov
mestnega pomena, s celovito zasnovo, zato OPN MOL ID na tem
območju ohranja v veljavi ureditveni načrt za izgradnjo parka, v
katerem se obstoječi objekt ruši. Predlagana dejavnost v
ureditvenem načrtu za izgradnjo parka ni predvidena. Morebitna
sprememba določil bi pomenila spremembo ureditvenega načrta
oziroma zasnove parka in ni možna in smiselna kot sprememba
določil OPN MOL ID, saj gre za celovito zasnovo prostora.

Zveza tabornikov Slovenije
1499
Pobuda se nanaša na spremembo določil OPN MOL ID tako, da bo
na zemljišču 1838/1, k. o. Bežigrad, v EUP BE-384 dopustna
gradnja stavbe dom tabornikov.Pobuda se nanaša na spremembo
določil OPN MOL ID tako, da bo na zemljišču 1838/1, k. o.
Bežigrad, v EUP BE-384 dopustna gradnja stavbe dom tabornikov.
Pobuda ni sprejemljiva.
Območje ostaja namenjeno parkovnim ureditvam, zato sprememba
namembnosti ni sprejemljiva. Gre za enega izmed velikih parkov
mestnega pomena, s celovito zasnovo, zato OPN MOL ID na tem
območju ohranja v veljavi ureditveni načrt za izgradnjo parka, v
katerem se obstoječi objekt ruši. Predlagana dejavnost v
ureditvenem načrtu za izgradnjo parka ni predvidena. Morebitna
sprememba določil bi pomenila spremembo ureditvenega načrta
oziroma zasnove parka in ni možna in smiselna kot sprememba
določil OPN MOL ID, saj gre za celovito zasnovo prostora.
Žale JP d.o.o.
1935
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe po vzhodnem
robu zemljišča 572/1,k. o. Brinje I, in sicer iz kmetijskih površin v
površine, namenjene pokopališču Žale. Predlagana je tudi
sprememba zemljišč, namenjenih pokopališču Žale zahodno od
Tomačevske in severno od PST v kmetijska.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe po vzhodnem robu zemljišča 572/1,k.
o. Brinje I, in sicer iz kmetijskih površin v površine, namenjene
pokopališču Žale. Predlagana je tudi sprememba zemljišč,
namenjenih pokopališču Žale zahodno od Tomačevske in severno
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od PST v kmetijska.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je sprejemljiva, gre za zapolnitev območja, namenjenega
pokopališču Žale in spremljajočemu programu. Pobuda za širitev
pokopališča in parkovnih površin na delu zemljišča trikotne oblike
med vpadnico in obstoječim pokopališčem je utemeljena z menjavo
stavbnih zemljišč zahodno od Tomačevske in severno od PST, ki
se jih ponovno opredeli kot območje primarne rabe.
Žale JP d.o.o.
1936
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na območju
med pokopališčem Žale, PST, Štajersko cesto in vrtnarijo Ravnikar
iz kmetijskih zemljišč v parkovno ureditev.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe na območju med pokopališčem Žale,
PST, Štajersko cesto in vrtnarijo Ravnikar iz kmetijskih zemljišč v
parkovno ureditev.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je sprejemljiva, gre za zapolnitev območja, namenjenega
pokopališču Žale in spremljajočemu programu. Pobuda za širitev
pokopališča in parkovnih površin na delu zemljišča trikotne oblike
med vpadnico in obstoječim pokopališčem je utemeljena z menjavo
stavbnih zemljišč zahodno od Tomačevske in severno od PST, ki
se jih ponovno opredeli kot območje primarne rabe.

