
Vlagatelj pobude Ambient d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

1152 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo prostorskih izvedbenih pogojev 
za gradnjo (faktor odprtih bivalnih površin, povečanje dopustne 
etažnosti) in / ali spremembo namenske rabe dela zemljišča parc. 
št. 118/41, k. o. Golovec, iz gozdnih površin v zazidljivo 
zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo prostorskih izvedbenih 
pogojev za gradnjo (faktor odprtih bivalnih površin, povečanje 
dopustne etažnosti) in / ali spremembo namenske rabe dela 
zemljišča parc. št. 118/41, k. o. Golovec, iz gozdnih površin v 
zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda za spremembo prostorskih izvedbenih pogojev za gradnjo 
je delno sprejemljiva. Faktor odprtih bivalnih površin (FBP) se 
spremeni tako, da bo enak splošnim prostorskim izvedbenim 
pogojem za tip stavbe V, to je 30. Pobuda za spremembo dopustne 
etažnosti in namenske rabe iz gozdnih površin v zazidljivo 
zemljišče ni sprejemljiva. Pobuda ni v skladu s strateškimi 
izhodišči, urbanističnimi kriteriji in varstvenimi režimi: nahaja se na 
območju srednje do velike ogroženosti s plazovi in na območju 
gozdov. Gre za izredno občutljivo območje - Golovec, ki se uvršča 
med območja varovanih gozdov s poudarjenim rekreacijskim in 
ekološkim pomenom ter je eden od petih zelenih klinov Ljubljane. 
Še nepozidano območje Golovca se v največji možni meri ščiti pred 
nadaljnjo pozidavo. 

 

Vlagatelj pobude Ark arhitektura Krušec d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

1564 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo urbanističnih določil. Vlagatelj 
predlaga, da so v TA-69 ponovno dopustne tudi ostale dejavnosti 
za območje namenske rabe CU, ki so že bile dopustne pred 
spremembami in dopolnitvami OPN MOL ID, ki je začel veljati leta 
2013.Pobuda se nanaša na spremembo urbanističnih določil. 
Vlagatelj predlaga, da so v TA-69 ponovno dopustne tudi ostale 
dejavnosti za območje namenske rabe CU, ki so že bile dopustne 
pred spremembami in dopolnitvami OPN MOL ID, ki je začel veljati 
leta 2013. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda je v skladu s strategijo trajnostnega razvoja MOL, da se 
zgoščuje pozidavo na zazidljivih in z infrastrukturno že opremljenih 
območjih. Le-ta tudi kot ustrezno opredeljuje mešanje skladnih 
dejavnosti zaradi zagotavljanja dnevne frekventnosti območij in 
povečanje kakovosti bivanja v mestu. Dopustnost umeščanja vseh 
dejavnosti, ki veljajo za območje z namensko rabo CU je že bila 
dopustna v skladu z OPN MOL ID, ki je začel veljati v letu 2010.  
Ker je na območjih osrednjih centralnih dejavnosti (CU) dopustno 
umeščanje tudi stanovanjskih stavb z oskrbovanimi stanovanji in 
stavb za zdravstveno oskrbo, ni potrebe po izrecnem navajanju 
dejavnosti, ki so skladno s splošnimi členi odloka že dopustne. Ker 
oskrbovana stanovanja niso mreža družbene infrastrukture, ki jo 
mora zagotavljati MOL, se korigira tudi karta Omrežje družbene 



infrastrukture (Karta 6). 

 

Vlagatelj pobude Ark arhitektura Krušec d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

1568 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo urbanističnih določil. Vlagatelj 
predlaga, da so v TA-69 ponovno dopustne tudi ostale dejavnosti 
za območje namenske rabe CU, ki so že bile dopustne pred 
spremembami in dopolnitvami OPN MOL ID, ki je začel veljati leta 
2013.Pobuda se nanaša na spremembo urbanističnih določil. 
Vlagatelj predlaga, da so v TA-69 ponovno dopustne tudi ostale 
dejavnosti za območje namenske rabe CU, ki so že bile dopustne 
pred spremembami in dopolnitvami OPN MOL ID, ki je začel veljati 
leta 2013. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda je v skladu s strategijo trajnostnega razvoja MOL, da se 
zgoščuje pozidavo na zazidljivih in z infrastrukturno že opremljenih 
območjih. Le-ta tudi kot ustrezno opredeljuje mešanje skladnih 
dejavnosti zaradi zagotavljanja dnevne frekventnosti območij in 
povečanje kakovosti bivanja v mestu. Dopustnost umeščanja vseh 
dejavnosti, ki veljajo za območje z namensko rabo CU je že bila 
dopustna v skladu z OPN MOL ID, ki je začel veljati v letu 2010.  
Ker je na območjih osrednjih centralnih dejavnosti (CU) dopustno 
umeščanje tudi stanovanjskih stavb z oskrbovanimi stanovanji in 
stavb za zdravstveno oskrbo, ni potrebe po izrecnem navajanju 
dejavnosti, ki so skladno s splošnimi členi odloka že dopustne. Ker 
oskrbovana stanovanja niso mreža družbene infrastrukture, ki jo 
mora zagotavljati MOL, se korigira tudi karta Omrežje družbene 
infrastrukture (Karta 6). 

 

Vlagatelj pobude U. Bahovec 

Zaporedna številka 
pobude 

876 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe EUP iz ZPp v 
območje centralnih dejavnostiPobuda se nanaša na spremembo 
namenske rabe EUP iz ZPp v območje centralnih dejavnosti 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Za območje zelene površine so podane različne nasprotujoče si 
pobude - za umestitev javnega otroškega igrišča, za spremembo 
namenske rabe v območje centralnih dejavnosti, za priključitev k 
EUP MS-179. Glede na različne pobude je predlagana razdelitev 
zelene površine na dva dela. zahodni del se spremeni v območje 
za gradnjo, z namensko rabo CU, ostali del ostane park z 
namensko rabo ZPp. Upošteva se gradbena meja ob Erjavčevi 
ulici, na vzhodni strani se v podaljšku tribun ob šolskem igrišču 
zariše nova gradbena meja. 

 

Vlagatelj pobude U. Bahovec 

Zaporedna številka 
pobude 

877 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na določitev usmeritev za OPPN v EUP SL-198 



za parcelo št. 3145/2, 3146, 3147 in 3150, vse k. o. Ajdovščina. 
Predlagajo, da se jim dopusti gradnja poslovno stanovanjskega 
objekta, hotela ali podobno.Pobuda se nanaša na določitev 
usmeritev za OPPN v EUP SL-198 za parcelo št. 3145/2, 3146, 
3147 in 3150, vse k. o. Ajdovščina. Predlagajo, da se jim dopusti 
gradnja poslovno stanovanjskega objekta, hotela ali podobno. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Območje Južnega trga je namenjeno umestitvi pomembnih 
kulturnih inštitucij in drugih spremljajočih mestotvornih programov. 
Na podlagi analiz prostora in smernic nosilcev urejanja prostora 
bodo v postopku izdelave OPPN izdelane variantne rešitve ter 
podani podrobnejši pogoji za posege v prostor. 

 

Vlagatelj pobude I. in L. Bejtulai 

Zaporedna številka 
pobude 

921 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na dopolnitev Urbanističnih pogojev za EUP-79. 
Vlagatelj predlaga, da se do pričetka širitve Kolodvorske ulice 
dopusti spremembo namembnosti objektov.Pobuda se nanaša na 
dopolnitev Urbanističnih pogojev za EUP-79. Vlagatelj predlaga, da 
se do pričetka širitve Kolodvorske ulice dopusti spremembo 
namembnosti objektov. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Dopiše se PPIP. Objekt je sicer predviden za rušenje , vendar se 
do realizacije Kolodvorske ulice v obstoječih gabaritih dopusti 
spremembe namembnosti objektov ali delov objektov v okviru 
obstoječih in dopustnih dejavnosti namenske rabe EUP TA-77. 

 

Vlagatelj pobude D. Besednjak 

Zaporedna številka 
pobude 

501 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na Urbanistične pogoje do uveljavitve OPPN, in 
sicer da se dovoli nadomestna gradnja znotraj obstoječih 
gabaritov.Pobuda se nanaša na Urbanistične pogoje do uveljavitve 
OPPN, in sicer da se dovoli nadomestna gradnja znotraj obstoječih 
gabaritov. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Območje je predvideno za celovito prenovo. Za obravnavano 
območje je predvidena izdelava OPPN 139 Novi Center, ki bo 
programsko in oblikovno določil možnosti gradnje. Za območje je 
bilo že narejenih nekaj variantnih rešitev, ki so večino novih 
ureditev locirale v severni in vzhodni del območja OPPN, obstoječi 
objekti na južnem delu se niso bistveno spreminjali. Ker gre za 
manjši poseg, ki ne onemogoča kasnejše kompleksne ureditve 
celotnega območja, se do uveljavitve OPPN razširi nabor dopustnih 
posegov in omogoči nadaljnje funkcioniranje območja. 

 

Vlagatelj pobude D. Besednjak 

Zaporedna številka 
pobude 

1745 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na Urbanistične pogoje do uveljavitve OPPN, in 



sicer da se dovoli nadomestna gradnja znotraj obstoječih 
gabaritov.Pobuda se nanaša na Urbanistične pogoje do uveljavitve 
OPPN, in sicer da se dovoli nadomestna gradnja znotraj obstoječih 
gabaritov. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Območje je predvideno za celovito prenovo. Za obravnavano 
območje je predvidena izdelava OPPN 139 Novi Center, ki bo 
programsko in oblikovno določil možnosti gradnje. Za območje je 
bilo že narejenih nekaj variantnih rešitev, ki so večino novih 
ureditev locirale v severni in vzhodni del območja OPPN, obstoječi 
objekti na južnem delu se niso bistveno spreminjali. Ker gre za 
manjši poseg, ki ne onemogoča kasnejše kompleksne ureditve 
celotnega območja, se do uveljavitve OPPN razširi nabor dopustnih 
posegov in omogoči nadaljnje funkcioniranje območja. 

 

Vlagatelj pobude CDE Nove tehnologije d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

925 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo usmeritev za OPPN 108 - 
Kompas do njegove uveljavitve v delu, ki se nanaša na objekt 
Nazorjeva 6.Pobuda se nanaša na spremembo usmeritev za 
OPPN 108 - Kompas do njegove uveljavitve v delu, ki se nanaša 
na objekt Nazorjeva 6. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Eden izmed ciljev prostorskih dokumentov MOL je ohranjanje 
razpoznavne strukture mesta, v okviru katere je potrebna tudi 
sanacija degradiranih površin na območju kompaktnega mesta, 
kamor spada tudi gradbišče na Nazorjevi 6. Predlagana pobuda, da 
se do uveljavitve OPPN 108-Kompas dopusti nadaljevanje gradnje 
objekt Nazorjeva 6, je v skladu z izhodišči sanacije degradiranih 
površin. Usmeritve za OPPN se spremenijo, dodajo se določila, ki 
omogočajo gradnjo objekta Nazorjeva 6. 
Med temeljnimi cilji prostorskega razvoja MOL je ohranjanje 
razpoznavne strukture mesta. V strateških dokumentih občine so 
kot posebna kategorija pojavnosti v prostoru obravnavana 
karakteristična mestna območja, ki so območja z izrazito prostorsko 
in ambientalno kvaliteto in homogenim urbanim tkivom. V prostorski 
zasnovi je izpostavljena degradacija kakovosti bivalnega okolja 
zaradi neustrezne prenove in podana osnova za varovanje in 
razvoj karakterističnih mestnih območij. 

 

Vlagatelj pobude DOBNIKAR d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

165 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo določil za EUP MS-181, tako da 
bo na parceli *11/1, k. o. Gradišče dopustna postavitev objektov z 
manjšim odmikom od predpisanega.Pobuda se nanaša na 
spremembo določil za EUP MS-181, tako da bo na parceli *11/1, k. 
o. Gradišče dopustna postavitev objektov z manjšim odmikom od 
predpisanega. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča Za obravnavano območje je predvidena izdelava podrobnega 



do pobude prostorskega načrta (OPPN 66 – Fakultete - Foersterjev vrt), na 
območju so predvidene predvsem širitve in spremembe 
univerzitetnega programa ter navezava na Foersterjev vrt. Do 
uveljavitve OPPN so v obodni zazidavi kareja znotraj obstoječih 
gabaritov dopustne rekonstrukcije objektov in spremembe 
namembnosti objektov v skladu z namensko rabo in namembnostjo 
OPPN, če ne motijo obstoječih dopustnih dejavnosti. Klub temu, da 
bo večina ureditev na območju, ki ga že sedaj uporablja Univerza v 
Ljubljani, bodo z OPPN določene tudi programske in oblikovne 
možnosti gradnje oziroma podrobnejši pogoji za posege na 
obstoječih objektih znotraj območja OPPN. 

 

Vlagatelj pobude M. Dolenc 

Zaporedna številka 
pobude 

619 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na določitev Urbanističnih pogojev za parcelo 
266/1, k. o. Poljansko predmestje. Predlagajo, da se spremeni 
faktor FI, da se poveča FZ na 30%, da se spremeni dopustna 
višina, da se dopusti gradnja podzemnih garaž in da se dopusti 
nadomestna gradnja.Pobuda se nanaša na določitev Urbanističnih 
pogojev za parcelo 266/1, k. o. Poljansko predmestje. Predlagajo, 
da se spremeni faktor FI, da se poveča FZ na 30%, da se spremeni 
dopustna višina, da se dopusti gradnja podzemnih garaž in da se 
dopusti nadomestna gradnja. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Povečanje izrabe v EUP SL-96 ni sprejemljivo. Območje je del 
enotne stavbe strukture ob Poljanski cesti. Po določilih OPN MOL 
ID je pri nadomestni gradnji, dozidavi ali nadzidavi obstoječega 
objekta njegov FZ dopustno povečati do 20%, ne glede na 
predpisan FZP oziroma FBP. Višina novega, rekonstruiranega ali 
nadzidanega objekta v uličnem nizu se lahko poveča le do višine 
venca sosednje višje stavbe. Na celotnem območju OPN MOL ID je 
skladno s 12. členom odloka dopustna gradnja podzemnih etaž s 
tem odlokom dopustnih zahtevnih in manj zahtevnih objektov, kjer 
in v kolikšnem obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, 
hidrološke razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in 
stabilnost sosednjih objektov. 

 

Vlagatelj pobude M. Dolenc 

Zaporedna številka 
pobude 

1149 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na določitev Urbanističnih pogojev za parcelo 
266/1, k. o. Poljansko predmestje. Predlagajo, da se spremenjeni 
faktor FI, da se poveča FZ na 30%, da se spremeni dopustna 
višina, da se dopusti gradnja podzemnih garaž in da se dopusti 
nadomestna gradnja.Pobuda se nanaša na določitev Urbanističnih 
pogojev za parcelo 266/1, k. o. Poljansko predmestje. Predlagajo, 
da se spremenjeni faktor FI, da se poveča FZ na 30%, da se 
spremeni dopustna višina, da se dopusti gradnja podzemnih garaž 
in da se dopusti nadomestna gradnja. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča Povečanje izrabe v EUP SL-96 ni sprejemljivo. Območje je del 



do pobude enotne stavbe strukture ob Poljanski cesti. Po določilih OPN MOL 
ID je pri nadomestni gradnji, dozidavi ali nadzidavi obstoječega 
objekta njegov FZ dopustno povečati do 20%, ne glede na 
predpisan FZP oziroma FBP. Višina novega, rekonstruiranega ali 
nadzidanega objekta v uličnem nizu se lahko poveča le do višine 
venca sosednje višje stavbe. Na celotnem območju OPN MOL ID je 
skladno s 12. členom odloka dopustna gradnja podzemnih etaž s 
tem odlokom dopustnih zahtevnih in manj zahtevnih objektov, kjer 
in v kolikšnem obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, 
hidrološke razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in 
stabilnost sosednjih objektov. 

 

Vlagatelj pobude DRUŽBA HČERA KRŠČANSKE LJUBEZNI 

Zaporedna številka 
pobude 

728 

Povzetek pobude Vlagatelj želi na zemljišču urediti dom za starostnike. Predlaga 
izvzem zemljišč s parc. št. 119/1 in 119/2, obe k. o. Nove Poljane, 
iz območja urejanja z OPPN in ohranitev obstoječega dovoza. 
Vlagatelj predlaga tudi nadomestilo dela zemljišča v naravi zaradi 
opredeljene »regulacijske linije« ob Potočnikovi ulici.Vlagatelj želi 
na zemljišču urediti dom za starostnike. Predlaga izvzem zemljišč s 
parc. št. 119/1 in 119/2, obe k. o. Nove Poljane, iz območja 
urejanja z OPPN in ohranitev obstoječega dovoza. Vlagatelj 
predlaga tudi nadomestilo dela zemljišča v naravi zaradi 
opredeljene »regulacijske linije« ob Potočnikovi ulici. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda je v delu, ki se nanaša na ureditev doma za starostnike 
sprejemljiva. Območje je predvideno za celovito prenovo. Za 
obravnavano območje je predvidena izdelava OPPN 139 Novi 
Center, ki bo programsko in oblikovno določil možnosti gradnje. Za 
območje je bilo že narejenih nekaj variantnih rešitev, ki so večino 
novih ureditev locirale v severni in vzhodni del območja OPPN. Ker 
gre za manjši poseg, ki ne onemogoča kasnejše kompleksne 
ureditve celotnega območja, se do uveljavitve OPPN razširi nabor 
dopustnih posegov in dopusti ohranitev dovoza ter tako omogoči 
nadaljnje funkcioniranje območja.  
Pobuda se v delu, ki se nanaša na opredelitev regulacijske linije ob 
Potočnikovi ulici, ne nanaša na vsebine OPN MOL ID. V pobudi 
navedena oznaka črte, ki poteka preko parcele 119/1 k. o. Nove 
Poljane je v pobudi interpretirana napačno. V OPN MOL ID 
prikazana črta, predstavlja GM (gradbeno mejo) in ne RL 
(regulacijsko linijo). GM je črta, ki je načrtovani objekti ne smejo 
presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v 
notranjost parcele, namenjene gradnji. GM lahko presegajo 
komunalni priključki, parkirišča in ograja k objektu, urbana oprema 
ter spominska obeležja in seveda zunanja ureditev objekta. Meja 
EUP PL-147 z namensko rabo površine cest (PC), ki javne 
površine ločuje od površin v zasebni lasti, poteka po parcelni meji s 
parcelo 119/1 k. o. Nove Poljane. 

 

Vlagatelj pobude DRUŽBA HČERA KRŠČENSKE LJUBEZNI 

Zaporedna številka 727 



pobude 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša Prometna določila OPPN 140 Novi Tabor. 
Predlagajo še en dovoz na območje OPPN iz Slomškove 
ulice.Pobuda se nanaša Prometna določila OPPN 140 Novi Tabor. 
Predlagajo še en dovoz na območje OPPN iz Slomškove ulice. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Omenjene dejavnosti potrebujejo za svoje delovanje ustrezen 
dostop v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za 
izvajalce socialno varstvenih storitev Ur. list RS, št. 67/2006). V 
usmeritvah za izvedbo OPPN-ja, je predviden en sam dovoz na 
lokacijo s Kotnikove ulice. Vsebine, ki so po zgoraj omenjenem 
pravilniku skladne z OPN MOL ID načrtovano dejavnostjo na 
parceli št. 2995, k. o. Tabor, potrebujejo povezavo s cestno 
infrastrukturo. V naravi je dovoz na parcelo danes že urejen in 
funkcionalen. Zato se dopolni PPIP - Prometna infrastruktura. 

 

Vlagatelj pobude Genius Loci d.o.o. (Po pooblastilu za Hotel Slon) 

Zaporedna številka 
pobude 

1024 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo PPIP. Predlagajo da se v 
poglavju Urbanistični pogoji črta določilo "Ob Slovenski cesti so 
arkade, v svetli širini najmanj 4 m."Pobuda se nanaša na 
spremembo PPIP. Predlagajo da se v poglavju Urbanistični pogoji 
črta določilo "Ob Slovenski cesti so arkade, v svetli širini najmanj 4 
m." 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Prvotni objekt Hotela Slon je bil zasnovan brez arkad. Ob 
preureditvi Slovenske ceste v štiripasovno cesto so bile potrebne 
dodatne površine za pešce, ki so bile zagotovljene z dodatnim 
prostorom današnjih arkad. V teku je projekt preureditve Slovenske 
ceste, ki predvideva ureditev širšega javnega prostora za pešce in 
kolesarje na celotni potezi med Šubičevo in Gosposvetsko cesto. 
Projekt preureditve Slovenske ceste je zasnovan tako, da bo 
pretežni del površin namenjen pešcem in kolesarjem, pred Hotelom 
Slon bo urejen širši javni prostor, zato s prometnega vidika arkade 
niso več potrebne. V določila OPN MOL ID se doda, da je arkade 
dopustno zastekliti in da je območju zastekljenih arkad dopustno 
urediti vhod v hotel in gostinski program, s čimer bo zagotovljena 
poljavna raba prostora. 

 

Vlagatelj pobude S. Isajevič 

Zaporedna številka 
pobude 

1134 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na "spremembo namembnosti kletnega prostora 
v stanovanjski prostor v stavbi Komenskega 14"Pobuda se nanaša 
na "spremembo namembnosti kletnega prostora v stanovanjski 
prostor v stavbi Komenskega 14" 

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

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V OPPN MOL ID spremembe namembnosti kletnih prostorov v 
stanovanjske prostore niso opredeljene. 

 



Vlagatelj pobude S. Isajevič 

Zaporedna številka 
pobude 

842 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na "spremembo namembnosti kletnega prostora 
v stanovanjski prostor v stavbi Komenskega 14"Pobuda se nanaša 
na "spremembo namembnosti kletnega prostora v stanovanjski 
prostor v stavbi Komenskega 14" 

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

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V OPPN MOL ID spremembe namembnosti kletnih prostorov v 
stanovanjske prostore niso opredeljene. 

 

Vlagatelj pobude Javni stanovanjski sklad MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2239 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na dopustnost izrabe podstrešja obstoječega 
objekta na Zarnikovi z namenom ureditve dodatnih bivalnih enot za 
potrebe JSS MOL. Vlagatelj predlaga ukinitev dela določil za EUP 
PL-62, in sicer, da se črta predpisan faktor izrabe (FI).Pobuda se 
nanaša na dopustnost izrabe podstrešja obstoječega objekta na 
Zarnikovi z namenom ureditve dodatnih bivalnih enot za potrebe 
JSS MOL. Vlagatelj predlaga ukinitev dela določil za EUP PL-62, in 
sicer, da se črta predpisan faktor izrabe (FI). 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagana pobuda je skladna s trajnostnimi načeli zgoščevanja 
mestnega tkiva, v mestnem središču so izrabe podstrešij dopustne 
in zaželene. Mestno središče je gosto pozidano, ima specifično 
parcelacijo ter oblike zemljišč, namenjenih gradnji. Podobne 
težave, kot so opisane v pobudi, so tudi na drugih območjih 
mestnega središča, zato so bila v postopku sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID korigirana določila, ki se nanašajo na 
območja s preseženim faktorjem zazidanosti (FZ) ali faktorjem 
izrabe (FI) ter določila, ki se nanašajo na izrabo podstrešij v 
obstoječih večstanovanjskih stavbah. 

 

Vlagatelj pobude Javni zavod Ljubljanski grad 

Zaporedna številka 
pobude 

514 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namembnosti zemljišč parc. št. 
49/1,49/6,49/4,49/5, k. o. Prule v K-kmetijska zemljišča. Na 
navedenih parcelah želijo urediti vinograd.Pobuda se nanaša na 
spremembo namembnosti zemljišč parc. št. 49/1,49/6,49/4,49/5, k. 
o. Prule v K-kmetijska zemljišča. Na navedenih parcelah želijo 
urediti vinograd. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu s varstvenimi režimi: nahaja se na 
območju gozdov z izjemno poudarjenimi socialnimi funkcijami 
(Gpn). Gozdovi s posebnim namenom (Gpn) so opredeljeni z 
Odlokom o razglasitvi gozdov s posebnim namenom Uradni list RS, 
št.60/2010, 64/2010. 

 

Vlagatelj pobude Javni zavod Ljubljanski grad 



Zaporedna številka 
pobude 

515 

Povzetek pobude Pobuda za spremembo namembnosti zemljišč parc. št. 35, 31/ 1, k. 
o. Prule v K-kmetijska zemljišča. Na navedenih parcelah želijo 
urediti vinograd.Pobuda za spremembo namembnosti zemljišč 
parc. št. 35, 31/ 1, k. o. Prule v K-kmetijska zemljišča. Na 
navedenih parcelah želijo urediti vinograd. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Po zgodovinskih dejstvih je na tem območju obstajal grajski 
vinograd, zato si prizadevamo za obnovitev tradicije. Ljubljana je 
prejemnica naziva Ljubljana - mesto trte in vina mednarodne 
organizacije OIV International Organisation of Vine and Wine. Z 
ureditvijo vinske transverzale, ki naj bi se vila od potomke 
najstarejše trte na svetu, ki od leta 1990 domuje tudi na 
Ljubljanskem gradu, vse do novega vinograda in z zanimivo 
zgodbo v ozadju, lahko postane velika zanimivost Ljubljanskega 
gradu. 

 

Vlagatelj pobude Kastor d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

955 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo določil PPIP za objekt na 
naslovu Ciril Metodov trg 18. Predlagajo, da se dopusti nadzidava 
do višine sosednje višje stavbe, kar glede na ostala določila OPN 
MOL ID sedaj ni možno.Pobuda se nanaša na spremembo določil 
PPIP za objekt na naslovu Ciril Metodov trg 18. Predlagajo, da se 
dopusti nadzidava do višine sosednje višje stavbe, kar glede na 
ostala določila OPN MOL ID sedaj ni možno. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg je sprejemljiv saj gre za zgoščevanje mestnega 
tkiva in ureditev fasadne poteze. Korigira se del določil, ki se 
nanaša na predpisane faktorje v mestnem središču. 

 

Vlagatelj pobude KD prostoRož 

Zaporedna številka 
pobude 

631 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša razglasitev javnega dobra. Želijo, da se parcela 
št. 3300, k. o. Tabor razglasi za javno dobro.Pobuda se nanaša 
razglasitev javnega dobra. Želijo, da se parcela št. 3300, k. o. 
Tabor razglasi za javno dobro. 

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

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V OPN MOL ID so določena območja namenske rabe, prostorski 
izvedbeni pogoji in območja za katera je treba pripraviti OPPN. V 
karti javnih površin iz OPN MOL ID - 3.2: Prikaz območij enot 
urejanja prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - 
REGULACIJSKI ELEMENTI, JAVNE POVRŠINE IN 
OGLAŠEVANJE je zemljišče parc. št. 3300, k. o. Tabor že izrisana 
kot javna površina - park. Karta javnih površin iz OPN MOL ID je 
osnova na podlagi katere so opredeljene površine, ki predstavljajo 
grajeno javno dobro, torej površine, ki morajo biti v lasti Mestne 
občine Ljubljane. Grajeno javno dobro lokalnega pomena je 
grajeno javno dobro, ki sodi v omrežje gospodarske javne 



infrastrukture lokalnega pomena in javna površina na njih, kakor 
tudi objekti ali deli objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji 
namenjena vsem, kot so cesta, ulica, trg, pasaža in druga javna 
prometna površina lokalnega pomena, tržnica, igrišče, parkirišče, 
pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina 
in podobno. Status lokalnega grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena nastane z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa 
pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda pristojna 
občinska uprava. 

 

Vlagatelj pobude P. Kerševan 

Zaporedna številka 
pobude 

1440 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na ureditev železniške postaje kot končne 
postaje z dovozom po trasi kamniške železnice.Pobuda se nanaša 
na ureditev železniške postaje kot končne postaje z dovozom po 
trasi kamniške železnice. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Načrtovanje železniške infrastrukture je v pristojnosti države. Za 
potek železniških prog je predviden državni prostorski načrt, 
katerega postopek izdelave je v teku (Sklep o pripravi državnega 
prostorskega načrta za Ljubljansko železniško vozlišče, Sklep 
Vlade RS, št. 35000-11/2013/5). OPN MOL ID pa upošteva veljavni 
zazidalni načrt za Potniški center Ljubljana. 

 

Vlagatelj pobude K-Hiša Nepremičnina d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

892 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo urbanističnih določil. Vlagatelj 
predlaga, da so v TA-69 ponovno dopustne tudi ostale dejavnosti 
za območje namenske rabe CU, ki so že bile dopustne pred 
spremembami in dopolnitvami OPN MOL ID, ki je začel veljati leta 
2013.Pobuda se nanaša na spremembo urbanističnih določil. 
Vlagatelj predlaga, da so v TA-69 ponovno dopustne tudi ostale 
dejavnosti za območje namenske rabe CU, ki so že bile dopustne 
pred spremembami in dopolnitvami OPN MOL ID, ki je začel veljati 
leta 2013. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda je v skladu s strategijo trajnostnega razvoja MOL, da se 
zgoščuje pozidavo na zazidljivih in z infrastrukturno že opremljenih 
območjih. Le-ta tudi kot ustrezno opredeljuje mešanje skladnih 
dejavnosti zaradi zagotavljanja dnevne frekventnosti območij in 
povečanje kakovosti bivanja v mestu. Dopustnost umeščanja vseh 
dejavnosti, ki veljajo za območje z namensko rabo CU je že bila 
dopustna v skladu z OPN MOL ID, ki je začel veljati v letu 2010.  
Ker je na območjih osrednjih centralnih dejavnosti (CU) dopustno 
umeščanje tudi stanovanjskih stavb z oskrbovanimi stanovanji in 
stavb za zdravstveno oskrbo, ni potrebe po izrecnem navajanju 
dejavnosti, ki so skladno s splošnimi členi odloka že dopustne. Ker 
oskrbovana stanovanja niso mreža družbene infrastrukture, ki jo 
mora zagotavljati MOL, se korigira tudi karta Omrežje družbene 
infrastrukture (Karta 6). 



 

Vlagatelj pobude A., T. in G. Klemenc 

Zaporedna številka 
pobude 

1196 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na določitev Urbanističnih pogojev za parcelo 
št. 31/1, 31/2, 31/3, vse k. o. Šentpeter. Predlagajo, da se jim 
dopusti gradnja tri stanovanjskega objekta po priloženi 
skici.Pobuda se nanaša na določitev Urbanističnih pogojev za 
parcelo št. 31/1, 31/2, 31/3, vse k. o. Šentpeter. Predlagajo, da se 
jim dopusti gradnja tri stanovanjskega objekta po priloženi skici. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda je v skladu s strateškimi izhodišči ter urbanističnimi kriteriji 
zgoščanja naselij, ki pravi da se poselitev usmerja v nepozidana 
stavbna zemljišča v strnjenih naseljih. Obravnavana zemljišča so 
nepozidana zemljišča v EUP VO-27, kjer je sicer opredeljena 
namenska raba SSse in tipologija NA. Ker je skupina parcel 
nepravilne oblike in da se lahko zagotovi ostala določila OPN MOL 
ID (odmiki, FI, FZ, FZP...), je dopuščena gradnja dveh 
enostanovanjskih objektov z neenakima enotama na medsebojno 
parcelno mejo. 

 

Vlagatelj pobude Kranjska stavbna družba d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

2515 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo meje med EUP KL-102 in KL-
103. Predlagajo , da se Bohoričeva ulica uredi v ožjem 
profilu.Pobuda se nanaša na spremembo meje med EUP KL-102 in 
KL-103. Predlagajo , da se Bohoričeva ulica uredi v ožjem profilu. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Bohoričeva cesta je z vidika zgradbe mestne prometne mreže in z 
vidika obratovanja prostora pomembna prometna vez. Je glavna 
nosilka prometa med Zaloško cesto in Njegoševo ulico preko 
območja Kliničnega centra, po njegovem severnem robu in do 
urgentnega bloka UKC. Bohoričeva skupaj z Zaloško in Njegoševo 
tvori edino krožno prometno vez okoli bolnišničnega območja. Za 
zagotavljanje ohranitve krožne prometne vezi ter za ureditev 
ustreznih prometno tehničnih in varnostnih elementov za vse vrste 
prometnih udeležencev so širina in potek prometnega koridorja ter 
način izrisa z namensko rabo v grafičnem delu veljavnega OPN 
MOL ID ustrezni. 

 

Vlagatelj pobude M. in L. Kraševec 

Zaporedna številka 
pobude 

414 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 118/240, k. o. Golovec, iz gozdne in kmetijske površine v 
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo ali medicinski 
center.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča 
parc. št. 118/240, k. o. Golovec, iz gozdne in kmetijske površine v 
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo ali medicinski center. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 



Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnim 
konceptom in varstvenimi režimi: nahaja se na območju srednje do 
velike ogroženosti s plazovi, na območju naravne vrednote 7803 – 
Skupina bukev in hrastov na Golovcu v Ljubljani in delno na 
območju drugih kmetijskih zemljišč (K2). Strateški del OPN MOL 
določa, da je treba poselitev z vidika okoljskih potencialov in 
omejitev načrtovati na način ohranjanja obsega in celovitosti večjih 
naravnih površin (mestnih in primestnih gozdov, sklenjenih 
kmetijskih površin, Sava z obrežji, Golovec...), izogibanja 
umeščanja objektov in infrastrukture znotraj teh območij ali 
»najedanja« robov. Še nepozidano območje Golovca se v največji 
možni meri ščiti pred nadaljnjo pozidavo. 

 

Vlagatelj pobude Medicinska fakulteta Ljubljana 

Zaporedna številka 
pobude 

653 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izris gradbene meje v nadstropju. 
Predlagajo, da se izriše gradbeno mejo v nadstropju tako, da bi 
dopuščala gradnjo previsa stavb v prvi etaži do cca. 3,0 m, ter 
minimalno svetlo višino pritlične etaže 4,6 m.Pobuda se nanaša na 
izris gradbene meje v nadstropju. Predlagajo, da se izriše gradbeno 
mejo v nadstropju tako, da bi dopuščala gradnjo previsa stavb v 
prvi etaži do cca. 3,0 m, ter minimalno svetlo višino pritlične etaže 
4,6 m. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Vodotoki in ureditve ob njih so najmočnejši linearni elementi 
zelenega sistema mesta Ljubljane kot tudi sistema odprtih javnih 
prostorov. Prostorski urbanistični koncept območja temelji na 
prepletu zelenega odprtega prostora z grajenimi strukturami. 
Načrtovani posegi novogradnje, dograditve in prenova stavbnega 
fonda v območju so usmerjeni v vzpostavitev in oblikovanje 
identitetnega odprtega prostora ob Ljubljanici, ki predstavlja 
osrednji element na katero se navezujejo grajene strukture. 
Koncept, ki ga predpisuje OPN MOL ID s predpisano gradbeno 
mejo načrtuje preoblikovanje celotne poteze od Fabijanijevega 
mostu do Materinskega mostu tako, da se ustvari odprt prostor ob 
Ljubljanici. 

 

Vlagatelj pobude Mihovec d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

749 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na parcele št. *31/2, *31/1 ter južni del parcel 
46/2 in 46/1, vse k. o. Ljubljana mesto. Želijo da se omenjene 
parcele priključijo EUP SL-221 z namensko rabo CU, ter dopolnitev 
PPIP za povečanje BTP pod nivojem terena za objekt Reber 
17.Pobuda se nanaša na parcele št. *31/2, *31/1 ter južni del parcel 
46/2 in 46/1, vse k. o. Ljubljana mesto. Želijo da se omenjene 
parcele priključijo EUP SL-221 z namensko rabo CU, ter dopolnitev 
PPIP za povečanje BTP pod nivojem terena za objekt Reber 17. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Obstoječa stara objekta Reber 15 in Reber 17 sta del pozidave 
srednjeveškega mestnega jedra Ljubljane in sta opredeljena kot 



stavbna dediščina. Objekta sta konstrukcijsko in funkcionalno 
dotrajana. Nujno ju je treba sanirati oziroma rekonstruirati oziroma 
porušiti in nadomestiti z novogradnjami. Neizogibna je tudi sanacija 
strme brežine grajskega griča na kateri stojita objekta. Objekta 
predstavljata pomembno veduto ob Ulici na Grad, zato se ju 
dolgoročno ohranja in območje priključi k EUP SL-221. 

 

Vlagatelj pobude Mihovec d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

750 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na parcele št. *31/2, *31/1 ter južni del parcel 
46/2 in 46/1, vse k. o. Ljubljana mesto. Želijo da se omenjene 
parcele priključijo EUP SL-221 z namensko rabo CU, ter dopolnitev 
PPIP za povečanje BTP pod nivojem terena za objekt Reber 
17.Pobuda se nanaša na parcele št. *31/2, *31/1 ter južni del parcel 
46/2 in 46/1, vse k. o. Ljubljana mesto. Želijo da se omenjene 
parcele priključijo EUP SL-221 z namensko rabo CU, ter dopolnitev 
PPIP za povečanje BTP pod nivojem terena za objekt Reber 17. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Obstoječa stara objekta Reber 15 in Reber 17 sta del pozidave 
srednjeveškega mestnega jedra Ljubljane in sta opredeljena kot 
stavbna dediščina. Objekta sta konstrukcijsko in funkcionalno 
dotrajana. Nujno ju je treba sanirati oziroma rekonstruirati oziroma 
porušiti in nadomestiti z novogradnjami. Neizogibna je tudi sanacija 
strme brežine grajskega griča na kateri stojita objekta. Objekta 
predstavljata pomembno veduto ob Ulici na Grad, zato se ju 
dolgoročno ohranja in območje priključi k EUP SL-221. 

 

Vlagatelj pobude Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

Zaporedna številka 
pobude 

2511 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na dopustnost izgradnje Spomenika žrtvam 
vseh vojn brez predhodne izdelave OPPN. Vlagatelj predlaga, da 
se dopusti gradnja državnih spomenikov posebnega pomena do 
maksimalne višine 18 m.Pobuda se nanaša na dopustnost 
izgradnje Spomenika žrtvam vseh vojn brez predhodne izdelave 
OPPN. Vlagatelj predlaga, da se dopusti gradnja državnih 
spomenikov posebnega pomena do maksimalne višine 18 m. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Območje Južnega trga je namenjeno umestitvi pomembnih 
kulturnih inštitucij in drugih spremljajočih mestotvornih programov. 
Za del območja Južnega trga je bil izveden natečaj za Spomenik 
žrtvam vseh vojn, katerega rešitve je treba upoštevati. Gradnja 
spomenika kot enostavnega oziroma nezahtevnega objekta ni 
možna, saj predvideni spomenik presega dopustno višino 
enostavnih oziroma nezahtevnih objektov. Ker gre za ureditev 
državnega pomena in ker so bile v natečaju obravnavane tudi 
navezave območja na širši prostor, se dopusti izvedba spomenika 
in ostale ureditve na osnovi rešitev izvedenega natečaja. 

 

Vlagatelj pobude Ministrstvo za Kulturo RS, Arhiv RS 



Zaporedna številka 
pobude 

1637 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo Urbanističnih pogojev. 
Predlagajo, da se dopusti postavitev gostinskega objekta in 
izvajanje gostinske dejavnosti.Pobuda se nanaša na spremembo 
Urbanističnih pogojev. Predlagajo, da se dopusti postavitev 
gostinskega objekta in izvajanje gostinske dejavnosti. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Obravnavano zemljišče je namenjeno parkovnim površinam, kjer je 
dopustna postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov skladno s 
Prilogo 4. Gostinska dejavnost v manjšem obsegu predstavlja 
programsko dopolnitev opredeljenih dejavnosti. Na južnem delu 
zelene površine se zato v navezavi na zunanji razstavni prostor 
dopusti umestitev sezonskega gostinskega vrta. 

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Center 

Zaporedna številka 
pobude 

1638 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša razglasitev javnega dobra. Želijo, da se parcela 
št. 3300, k. o. Tabor razglasi za javno dobro.Pobuda se nanaša 
razglasitev javnega dobra. Želijo, da se parcela št. 3300, k. o. 
Tabor razglasi za javno dobro. 

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

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V OPN MOL ID so določena območja namenske rabe, prostorski 
izvedbeni pogoji in območja za katera je reba pripraviti OPPN. V 
karti javnih površin iz OPN MOL ID - 3.2: Prikaz območij enot 
urejanja prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - 
REGULACIJSKI ELEMENTI, JAVNE POVRŠINE IN 
OGLAŠEVANJE je zemljišče parc. št. 3300, k. o. Tabor že izrisana 
kot javna površina - park. Karta javnih površin iz OPN MOL ID je 
osnova na podlagi katere so opredeljene površine, ki predstavljajo 
grajeno javno dobro, torej površine, ki morajo biti v lasti Mestne 
občine Ljubljane. Grajeno javno dobro lokalnega pomena je 
grajeno javno dobro, ki sodi v omrežje gospodarske javne 
infrastrukture lokalnega pomena in javna površina na njih, kakor 
tudi objekti ali deli objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji 
namenjena vsem, kot so cesta, ulica, trg, pasaža in druga javna 
prometna površina lokalnega pomena, tržnica, igrišče, parkirišče, 
pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina 
in podobno. Status lokalnega grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena nastane z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa 
pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda pristojna 
občinska uprava. 

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Center 

Zaporedna številka 
pobude 

1639 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na umestitev javnega otroškega igrišča oziroma 
zelene površina v centru mesta, ki bi bila obogatena s programi 
druženja prebivalcev.Pobuda se nanaša na umestitev javnega 
otroškega igrišča oziroma zelene površina v centru mesta, ki bi bila 
obogatena s programi druženja prebivalcev. 



Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Za območje zelene površine so podane različne nasprotujoče si 
pobude - za umestitev javnega otroškega igrišča, za spremembo 
namenske rabe v območje centralnih dejavnosti, za priključitev k 
EUP MS-179. Glede na različne pobude je predlagana razdelitev 
zelene površine na dva dela. zahodni del se spremeni v območje 
za gradnjo, z namensko rabo CU, ostali del ostane park z 
namensko rabo ZPp. Zelena površina je opredeljena kot javna 
parkovna površina, v kateri so v skladu z že veljavnimi določili OPN 
MOL ID dopustne parkovne ureditve, med drugim tudi otroško 
igrišče. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

1677 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe EUP iz ZPp v 
CDo.C. Predlagajo, da se zemljišče priključi šoli (interventna pot za 
potrebe šole)Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
EUP iz ZPp v CDo.C. Predlagajo, da se zemljišče priključi šoli 
(interventna pot za potrebe šole) 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Za območje zelene površine so podane različne nasprotujoče si 
pobude - za umestitev javnega otroškega igrišča, za spremembo 
namenske rabe v območje centralnih dejavnosti, za priključitev k 
EUP MS-179. Glede na različne pobude je predlagana razdelitev 
zelene površine na dva dela. zahodni del se spremeni v območje 
za gradnjo, z namensko rabo CU, ostali del ostane park z 
namensko rabo ZPp. Upošteva se gradbena meja ob Erjavčevi 
ulici, na vzhodni strani se v podaljšku tribun ob šolskem igrišču 
zariše nova gradbena meja. Intervencijsko pot do osnovne šole se 
predvidi v EUP z namensko rabo CU. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

1691 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe EUP iz ZPp v 
namensko rabo prostora, ki bo omogočala pravno podlago za 
postopke razlastitev zemljišč.Pobuda se nanaša na spremembo 
namenske rabe EUP iz ZPp v namensko rabo prostora, ki bo 
omogočala pravno podlago za postopke razlastitev zemljišč. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Za območje zelene površine so podane različne nasprotujoče si 
pobude - za umestitev javnega otroškega igrišča, za spremembo 
namenske rabe v območje centralnih dejavnosti, za priključitev k 
EUP MS-179. Glede na različne pobude je predlagana razdelitev 
zelene površine na dva dela. zahodni del se spremeni v območje 
za gradnjo, z namensko rabo CU, ostali del ostane park z 
namensko rabo ZPp. Upošteva se gradbena meja ob Erjavčevi 
ulici, na vzhodni strani se v podaljšku tribun ob šolskem igrišču 
zariše nova gradbena meja. 

 



Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

1692 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo regulacijske linije v območju ob 
objektu Bohoričeva 23, EUP KL-83, ker gre meja čez del stavbe. 
Zaradi predvidene širitve Bohoričeve je v pobudi prošnja za 
spremembo določil tako, da bo omogočena razlastitev dela 
zemljišč.Pobuda se nanaša na spremembo regulacijske linije v 
območju ob objektu Bohoričeva 23, EUP KL-83, ker gre meja čez 
del stavbe. Zaradi predvidene širitve Bohoričeve je v pobudi 
prošnja za spremembo določil tako, da bo omogočena razlastitev 
dela zemljišč. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Bohoričeva cesta je z vidika zgradbe mestne prometne mreže in z 
vidika obratovanja prostora pomembna prometna vez. Je glavna 
nosilka prometa med Zaloško cesto in Njegoševo ulico preko 
območja Kliničnega centra in po njegovem severnem robu. 
Bohoričeva skupaj z Zaloško in Njegoševo tvori edino krožno 
prometno vez okoli bolnišničnega območja. Za zagotavljanje 
ohranitve krožne prometne vezi ter za ureditev ustreznih prometno 
tehničnih in varnostnih elementov za vse vrste prometnih 
udeležencev so širina in potek prometnega koridorja ter način izrisa 
z namensko rabo v grafičnem delu veljavnega OPN MOL ID 
ustrezni. Na podlagi pobude in po preveritvi zgradbe prometnega 
omrežja se spremeni kategorija ceste iz lokalne krajevne ceste 
(oznaka LK) v višjo kategorijo, to je v lokalno zbirno cesto (oznaka 
LZ). 
Del pobude, ki se nanaša na spremembo določil za izpolnitev 
pogojev za razlastitev ni potrebno upoštevati. V času od začetka 
veljavnosti OPN MOL ID do začetka izdelava teh sprememb in 
dopolnitev OPN MOL ID, je MOL že pridobil potrebna zemljišča. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

665 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izris mej EUP in popravek izrisa RL. 
Predlagajo popravek meje EUP med SL-117 in SL -112 ter 
popravek regulacijske linije v EUP SL-117.Pobuda se nanaša na 
izris mej EUP in popravek izrisa RL. Predlagajo popravek meje 
EUP med SL-117 in SL -112 ter popravek regulacijske linije v EUP 
SL-117. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Funkcionalno zemljišče predstavlja nedeljivo enoto z objektom, ki 
mu pripada. Delitev funkcionalnega zemljišča istega objekta na dve 
EUP zato ni sprejemljiva. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

711 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na prestavitev načrtovane trase Bohoričeve 
ceste (KL-83). Predlagajo 17 metrski profil, ki zadostuje za 
dvopasovno cesto, obojestransko kolesarsko stezo, obojestranski 



pločnik in enostranski 
drevored.Pobuda se nanaša na prestavitev načrtovane trase 
Bohoričeve ceste (KL-83). Predlagajo 17 metrski profil, ki zadostuje 
za dvopasovno cesto, obojestransko kolesarsko stezo, 
obojestranski pločnik in enostranski 
drevored. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Bohoričeva cesta je z vidika zgradbe mestne prometne mreže in z 
vidika obratovanja prostora pomembna prometna vez. Je glavna 
nosilka prometa med Zaloško cesto in Njegoševo ulico preko 
območja Kliničnega centra in po njegovem severnem robu. 
Bohoričeva skupaj z Zaloško in Njegoševo tvori edino krožno 
prometno vez okoli bolnišničnega območja. Za zagotavljanje 
ohranitve krožne prometne vezi ter za ureditev ustreznih prometno 
tehničnih in varnostnih elementov za vse vrste prometnih 
udeležencev so širina in potek prometnega koridorja ter način izrisa 
z namensko rabo v grafičnem delu veljavnega OPN MOL ID 
ustrezni. Na podlagi pobude in po preveritvi zgradbe prometnega 
omrežja se spremeni kategorija ceste iz lokalne krajevne ceste 
(oznaka LK) v višjo kategorijo, to je v lokalno zbirno cesto (oznaka 
LZ). 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

717 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izris meje EUP SL-33, ki določa most čez 
Ljubljanico na stiku Aškerčeve in Karlovške ceste ter na ukinitev 
brvi v EUP SL-212. Gre za tri predloge: 1. za razširitev cestnega 
mostu na južno stran tako, da bo omogočena izvedba štiripasovne 
ceste z obojestranskimi kolesarskimi stezami in hodniki za pešce, 
2. predlaga se ukinitev brvi za pešce v EUP SL-212 in 3. predlagan 
je popravek izrisa RL za določitev sprehajalne poti ob Grudnovem 
nabrežju ter vris nove sprehajalne poti ob Ljubljanici.Pobuda se 
nanaša na izris meje EUP SL-33, ki določa most čez Ljubljanico na 
stiku Aškerčeve in Karlovške ceste ter na ukinitev brvi v EUP SL-
212. Gre za tri predloge: 1. za razširitev cestnega mostu na južno 
stran tako, da bo omogočena izvedba štiripasovne ceste z 
obojestranskimi kolesarskimi stezami in hodniki za pešce, 2. 
predlaga se ukinitev brvi za pešce v EUP SL-212 in 3. predlagan je 
popravek izrisa RL za določitev sprehajalne poti ob Grudnovem 
nabrežju ter vris nove sprehajalne poti ob Ljubljanici. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

1. Vsebina pobude je v delu, ki se nanaša na širitev obstoječega 
mostu že vključena v OPN MOL ID. Veljavni OPN MOL ID v 
grafičnem delu določa obstoječi most z enoto urejanja prostora SL-
33. Preureditev prometnih površin na mostu in/ali preureditev 
mostu je dopustna ob upoštevanju vseh določil v veljavnem OPN 
MOL ID in določil stroke, ki se nanašajo na predvideno ureditev. 
2. Pobuda je v delu, ki se nanaša na ukinitev brvi delno 
sprejemljiva. OPN MOL ID določa ureditev nove brvi zaradi 
zagotavljanja povezave za pešce in kolesarje preko Ljubljanice tudi 
v primeru, če se obstoječi most (ki ga določa SL-33) nameni 
izključno motornemu prometu. Na podlagi pobude se korigira linijo 



poteka brvi čez Ljubljanico. Enoto urejanja prostora, ki določa brv 
za pešce, to je SL-212 se izriše vzporedno z obstoječim cestnim 
mostom, to je vzporedno z enoto urejanja prostora SL-33, v enaki 
širini kot je v veljavnem OPN MOL ID , to je 5,50 m in tako, da 
ostane zahodni iztek brvi na istem mestu kot v veljavnem OPN 
MOL ID, vzhodni iztek pa se premakne proti severu. Na ta način je 
zagotovljena možnost postavitve brvi za pešce v prostoru.  
3. Pobuda je v delu ki se nanaša na izris sprehajalnih poti delno 
sprejemljiva. Regulacijske linije za določitev sprehajalnih poti ob 
Grudnovem nabrežju in ob Ljubljanici se ne spreminja, regulacijsko 
linijo ob peš brvi SL-33 se prilagodi načrtovanemu stanju iz točke 2. 
Določitev poti je v grafičnem delu OPN MOL ID skladna z 
obstoječimi in predvidenimi ureditvami. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

1439 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša smiselnost opredelitve parcele št 153/4, k. o. 
Ljubljana mesto za območje PC. Predlagajo priključitev k EUP SL-
6.Pobuda se nanaša smiselnost opredelitve parcele št 153/4, k. o. 
Ljubljana mesto za območje PC. Predlagajo priključitev k EUP SL-
6. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Parcela 153/4, k. o. Ljubljana mesto je del javnega prostora 
Žabjaka opredeljenega kot območje za pešce z Odredbo o določitvi 
območij za pešce (Ur. list RS št. 110/13), kjer je dovoljen omejen 
lokalni promet. Od ceste, kjer je dovoljen omejen lokalni promet je 
ločena z robnikom, zato promet po njej ni mogoč. Ker pa je parcela 
del odprtega javnega prostora se lahko opredeli kot nova EUP z 
namensko rabo POd - druge prometne površine. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

1455 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izris meje EUP. Predlagajo , da se garaže 
izvzame iz EUP VO-45.Pobuda se nanaša na izris meje EUP. 
Predlagajo , da se garaže izvzame iz EUP VO-45. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Vsebina pobude se nanaša na odsek Grablovičeve ulice, ki je v 
naravi urejen kot zaprto dvorišče med večstanovanjskimi objekti; na 
obeh iztekih odseka iz pobude so postavljene fizične zapore za 
vozila, dostop pa je omogočen le stanovalcem in lastnikom 
garažnih objektov. Na zahodnem koncu, to je ob stiku s Potrčevo 
ulico je urejen približno 40 m dolg odsek, preko katerega je možen 
neoviran dostop za dostavna in servisna vozila in je slepo 
zaključen. V veljavnem OPN MOL ID je obravnavani odsek določen 
z enoto urejanja prostora VO-45, z določeno namensko rabo 
površine pomembnejših cest, prometnica je kategorizirana kot 
javna pot za vsa vozila. Skladno z vsebino pobude se enota 
urejanja prostora VO-45 priključi k enoti urejanja prostora VO-44 z 
določeno namensko rabo pretežno večstanovanjske površine. 

 



Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2042 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na uskladitev neskladja med okoljevarstvenimi 
in urbanističnimi pogoji v EUP GR-29Pobuda se nanaša na 
uskladitev neskladja med okoljevarstvenimi in urbanističnimi pogoji 
v EUP GR-29 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Dopolni in spremeni se PPIP tako, da bodo usklajena neskladja 
med urbanističnimi in okoljevarstvenimi pogoji v EUP GR-29. 
Jasneje se zapiše, da je kot novogradnja dopustna le tunelska 
garaža in da so na obstoječih objektih dopustne le rekonstrukcije in 
vzdrževalna dela. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2044 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na natančnejšo določitev dopustnih posegov v 
EUP PL-128Pobuda se nanaša na natančnejšo določitev dopustnih 
posegov v EUP PL-128 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Zaradi večje jasnosti dopustnih posegov v EUP PL-128 se 
dopolnijo določila PPIP. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2046 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe EUP PR-48. 
Predlagajo, da se namenska raba spremeni v CU, oziroma se EUP 
doda več PPIP glede oblikovanja, nadzidave objekta in 
dejavnosti.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe EUP 
PR-48. Predlagajo, da se namenska raba spremeni v CU, oziroma 
se EUP doda več PPIP glede oblikovanja, nadzidave objekta in 
dejavnosti. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V obravnavani EUP se nahaja oskrbni center za širše območje 
Prul, ki mu z OPN MOL ID ni omogočen razvoj. Zato se namenska 
raba iz SSsv spremeni v CU, ki dopušča več fleksibilnosti umestitve 
dejavnosti v prostor. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2047 

Povzetek pobude Pobuda A se nanaša na spremembo/odstranitev ZN kot grafične 
priloge. 
Pobuda B se nanaša na popravek datuma v PPIP – v tekstu je 
11.12., na priloženi grafiki je 13.12.; izpostaviti - da so v zazidalnem 
preizkusu predvidene ureditve dopustne tudi zunaj območja RŽ-
217 ALI da lahko v zazidalnem preizkusu predvidene ureditve 
posegajo tudi na območja sosednjih EUP; dodati – »Dovozi so 
dopustni z Bleiweisove ceste in drugih obodnih cest, če je s 



prometno študijo utemeljena ustrezna prometna pretočnost 
Bleiweisove ceste ter so določene ustrezne projektne rešitve 
priključevanja«. 
Pobuda C se nanaša na dopolnitev PPIP za MS-131. Dodati je 
potrebno določila, da lahko sem posega tudi del ureditev ureditve, 
predvidenih v ZN Ilirija.Pobuda A se nanaša na 
spremembo/odstranitev ZN kot grafične priloge. 
Pobuda B se nanaša na popravek datuma v PPIP – v tekstu je 
11.12., na priloženi grafiki je 13.12.; izpostaviti - da so v zazidalnem 
preizkusu predvidene ureditve dopustne tudi zunaj območja RŽ-
217 ALI da lahko v zazidalnem preizkusu predvidene ureditve 
posegajo tudi na območja sosednjih EUP; dodati – »Dovozi so 
dopustni z Bleiweisove ceste in drugih obodnih cest, če je s 
prometno študijo utemeljena ustrezna prometna pretočnost 
Bleiweisove ceste ter so določene ustrezne projektne rešitve 
priključevanja«. 
Pobuda C se nanaša na dopolnitev PPIP za MS-131. Dodati je 
potrebno določila, da lahko sem posega tudi del ureditev ureditve, 
predvidenih v ZN Ilirija. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Z namenom večje jasnosti OPN MOL ID se zazidalni preizkus kot 
priloga OPN MOL ID odstrani, iz zazidalnega preizkusa se 
smiselno povzamejo urbanistični pogoji v PPIP za EUP RŽ-217. Z 
namenom omogočanja fazne gradnje se dopolni določila PPIP. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2074 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na ureditev javnega dostopa do obstoječega 
javnega otroškega in športnega igrišča.Pobuda se nanaša na 
ureditev javnega dostopa do obstoječega javnega otroškega in 
športnega igrišča. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda se obravnava v sklopu s pobudo ID1455. Vsebina pobude 
se nanaša na odsek Grablovičeve ulice, ki je v naravi urejen kot 
zaprto dvorišče med večstanovanjskimi objekti; na obeh iztekih 
odseka iz pobude so postavljene fizične zapore za vozila, dostop 
pa je omogočen le stanovalcem in lastnikom garažnih objektov. Na 
zahodnem koncu, to je ob stiku s Potrčevo ulico je urejen približno 
40 m dolg odsek, preko katerega je možen neoviran dostop za 
dostavna in servisna vozila in je slepo zaključen. V veljavnem OPN 
MOL ID je obravnavani odsek določen z enoto urejanja prostora 
VO-45, z določeno namensko rabo površine pomembnejših cest, 
prometnica je kategorizirana kot javna pot za vsa vozila. Skladno z 
vsebino pobude se enota urejanja prostora VO-45 priključi k enoti 
urejanja prostora VO-44 z določeno namensko rabo pretežno 
večstanovanjske površine. Ukine se os javne poti za vsa vozila. Ob 
robu zdaj večje enote urejanja prostora VO-44, ki poteka ob meji z 
enoto urejanja prostora VO-2, se z regulacijskimi linijami izriše 3,00 
m širok prometni koridor in os za določitev javne peš poti, preko 
katere se zagotovi dostop do enote urejanja prostora KL-104, na 
območju katere je že urejeno otroško in športno igrišče. Umik javne 
prometnice za vsa vozila iz gosto zazidanega prostora in določitev 



javne peš poti sta skladna s cilji Strategije prostorskega razvoja 
MOL in Nove prometne politike MOL, ki določata ukrepe za 
zmanjševanje števila vozil na mestnem cestnem omrežju. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2081 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na preveritev ustreznosti izrisa javnih otroških 
igrišč .Pobuda se nanaša na preveritev ustreznosti izrisa javnih 
otroških igrišč . 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Omrežje otroških igrišč je pregledano in delno dopolnjeno v skladu 
s strokovnimi podlagami Preveritev in predlog sprememb omrežij 
družbene infrastrukture (LUZ d.d., 2013) in Preveritev lokacij 
gospodarskih in proizvodnih dejavnosti v območjih drugih 
namenskih rab in dopolnitev prikaza javnih površin v OPN MOL ID 
(LUZ d.d., 2013). V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno 
pokritost prostora in dostopnost do omrežja otroških igrišč. 
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. 
Opredelitve javnih površin znotraj zaključenih sosesk je odvisna od 
tega, kako se bodo v prihodnosti upoštevali rezultati evidence 
nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana (ENP; projekt 
je v pripravi) in od rešitev v postopkih določitve pripadajočih 
zemljišč po zakonu. Skladno s preveritvijo se javna površina v EUP 
TA-3 ohranja. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2255 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na širino RL; predlaga se preveritev 
upoštevanja obcestnih brežin v širino cestnega prostora po celem 
območju MOL.Pobuda se nanaša na širino RL; predlaga se 
preveritev upoštevanja obcestnih brežin v širino cestnega prostora 
po celem območju MOL. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Veljavni OPN MOL ID podaja regulacijske elemente za določitev 
javnih prometnic, to je potek mej enot urejanja prostora (EUP), 
regulacijskih linij (RL) in osi, skladno s Strokovnimi podlagami za 
izris regulacijskih elementov za javne prometne površine v 
grafičnem delu OPN MOL ID (LUZ, d.d., 2012). 
 
Na podlagi preveritve zgradbe prometnega omrežja in na podlagi 
rezultatov projekta ENP (projekt poteka), se prometni koridor za 
določitev obstoječe Hradeckega cesta, zoži. Dolgoročni cilj urejanja 
prometne mreže na odseku med Dolenjsko cesto in Poljansko 
cesto je preusmeritev glavnega prometnega toka na novo cesto, 
obstoječo cesto pa se nameni le dostopu za stanovalce. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 



Zaporedna številka 
pobude 

2314 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izris sprehajalnih poti ob Ljubljanici.Pobuda 
se nanaša na izris sprehajalnih poti ob Ljubljanici. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Ob Ljubljanici na območju Brega je izvedena parkovna ureditev, 
zato se namenska raba EUP SL-9 spremeni iz ZDo v ZPp. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2363 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo kategorije Slovenske ceste; 
predlaga, da se nov prometni režim na odseku med Šubičevo in 
Gosposvetsko v grafičnem delu SD OPN MOL ID, prikaže skladno 
s projektom prenove Slovenske ceste.Pobuda se nanaša na 
spremembo kategorije Slovenske ceste; predlaga, da se nov 
prometni režim na odseku med Šubičevo in Gosposvetsko v 
grafičnem delu SD OPN MOL ID, prikaže skladno s projektom 
prenove Slovenske ceste. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Projekt prenove Slovenske ceste določa spremembo prometnega 
režima na odseku med Šubičevo ulico in Gosposvetsko cesto tako, 
da bo pretežni del površin namenjen pešcem in kolesarjem. Ta 
odsek ceste bo urejen kot cona umirjenega prometa. Motorni 
promet bo omejen le na javni potniški promet, za izvajanje dostave 
in nujnih servisnih storitev bo določen bo urnik. Na tem odseku se 
zato določi namenska raba Pod – druge prometne površine. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2486 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na ukinitev LN za območje Njegoševe ceste in 
nadomestitev s PPIP.Pobuda se nanaša na ukinitev LN za območje 
Njegoševe ceste in nadomestitev s PPIP. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Ureditve določene z LN za območje Njegoševe ceste so v večini že 
izvedene, zato se lokacijski načrt razveljavi in nadomesti z 
določbami OPN MOL ID. Za neizvedene ureditve se določi PPIP. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2508 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša spremembo določil PPIP. Predlagajo jasnejšo 
opredelitev dopustne višine objekta.Pobuda se nanaša spremembo 
določil PPIP. Predlagajo jasnejšo opredelitev dopustne višine 
objekta. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Mestno središče je gosto pozidano, ima specifično parcelacijo ter 
oblike zemljišč, namenjenih gradnji. Podobne težave, kot so 
opisane v pobudi, so tudi na drugih območjih mestnega središča, 
zato je jasneje definirano določilo o višini objekta z ravno streho. Za 



omenjeno enoto urejanja prostora velja tudi določilo, da so 
dopustne nadzidave do višine objekta Hotela Union. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2374 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izris javne poti v EUP PR-8.Pobuda se 
nanaša na izris javne poti v EUP PR-8. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V primeru iz pobude gre za javno pot za vsa vozila, ki predstavlja 
edini možni prometni dostop do večstanovanjskega objekta s 
hišnima št. Janežičeva cesta 13 in 15. V veljavnem OPN MOL ID je 
odsek prometnice iz pobude določen z osjo. Na podlagi pobude, se 
skladno z že urejenim odsekom Janežičeve ceste, z regulacijskimi 
linijami izriše 5 m širok prometni koridor do jugovzhodnega roba 
večstanovanjskega objekta s hiš. št. 13 in 15; skladno z že 
zgrajenimi ureditvami v prostoru se popravi še potek osi. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2331 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izbris območja za umik prebivalstva in 
začasno odlaganje ruševin s parcel 129/1, 129/2, k. o. Poljansko 
predmestje.Pobuda se nanaša na izbris območja za umik 
prebivalstva in začasno odlaganje ruševin s parcel 129/1, 129/2, k. 
o. Poljansko predmestje. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Parcele 129/1 in 129/2, k. o. Poljansko predmestje so pozidane. 
Območje za umik prebivalstva in začasno odlaganje ruševin ni 
možno načrtovati na grajeni strukturi. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2332 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na ureditev nove EUP z namensko rabo CDj na 
parceli 129/1, k. o. Poljansko predmestje.Pobuda se nanaša na 
ureditev nove EUP z namensko rabo CDj na parceli 129/1, k. o. 
Poljansko predmestje. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda je v skladu s Strateškim delom OPN MOL, ki izpostavlja 
ohranjanje in posodobitev ustrezne mreže postaj gasilske in 
zdravstvene reševalne službe in s tem zagotovitev tveganjem in 
standardom ustrezen čas vožnje reševalnih vozil. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2333 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na ukinitev javne poti za pešce med Poljansko 
cesto in Poljanskim nasipom, ki v delu poteka preko parcel 129/1 in 
129/2, obe k. o. Poljansko predmestje.Pobuda se nanaša na 



ukinitev javne poti za pešce med Poljansko cesto in Poljanskim 
nasipom, ki v delu poteka preko parcel 129/1 in 129/2, obe k. o. 
Poljansko predmestje. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Ob upoštevanju Strokovne podlage za javne površine (LUZ, 2013), 
Strokovne podlage za izris regulacijskih elementov za javne 
površine (LUZ, 2012) in podatkov OGDP (vir: Snaga, LGB) se 
javna pot za pešce, to je peš vez med šolskim centrom in 
Poljanskim nasipom, ohranja. Korigira se potek regulacijske linije 
poti. Ker gre na skrajnem severnem delu za premoščanje višinske 
razlike, bodo na tem mestu stopnice, zato se na tem delu RL zoža 
na minimalno širino (2,0 m). 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2238 

Povzetek pobude Pobuda za spremembo OPN zaradi zagotovitve pogojev za gradnjo 
Izobraževalnega centra ZDL na parcelah št. 3090, 3089/3 in 3091 
vse k. o. Tabor, brez obveze predhodne izdelave OPPN.Pobuda za 
spremembo OPN zaradi zagotovitve pogojev za gradnjo 
Izobraževalnega centra ZDL na parcelah št. 3090, 3089/3 in 3091 
vse k. o. Tabor, brez obveze predhodne izdelave OPPN. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Gre za pomembno mestno lokacijo in za zaključen mestni kare, kjer 
sta prisotni institucionalna in alternativna kultura. Program 
želenega izobraževalnega centra dopolnjuje dejavnosti na širšem 
območju (ZDL in Metelkova mesto), hkrati pa ne omejuje kulturnih 
in drugih dejavnosti, ki so na območju že prisotne ter ne 
onemogoča nadaljnjega razvoja Metelkove mesta. S predvidenim 
posegom se ne spreminjajo vsebine strateškega dela OPN, ki za 
območje Metelkove predvidevajo ohranjanje in spodbujanje 
programov alternativne kulture. V OPN MOL ID se dodajo določila 
glede dopustnih dejavnosti, gabaritov predvidenega objekta, 
obveznost prilagajanja višin določilom OPN ter združljivosti 
dejavnosti z obstoječimi in načrtovanimi v kareju. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

1997 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na območje EUP GR-51. Vlagatelj predlaga 
izvedbo podzemnih parkirnih prostorov pod Grajsko planoto in 
izvedbo dovoza s prebojem pod drevoredom grad – Šance.Pobuda 
se nanaša na območje EUP GR-51. Vlagatelj predlaga izvedbo 
podzemnih parkirnih prostorov pod Grajsko planoto in izvedbo 
dovoza s prebojem pod drevoredom grad – Šance. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Območje je varovano z več spomeniškovarstvenimi odloki, zato je 
gradnja parkirne hiše s spomeniškovarstvenega stališča 
nedopustna. Za spomenik veljajo varstveni režimi predvsem 
Odloka o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za 
kulturne spomenike državnega pomena (Ur. l. RS št. 51/2009-
2500) za enoto: Ljubljana - Parkovna ureditev grajske planote (EŠD 



22886), ki med drugim predpisuje celostno ohranjanje imenovanih 
varovanih elementov spomenika, na kulturnih spomenikih z 
arheološkimi vrednotami prepoveduje vsakršne posege v 
prezentirane dele spomenika ali v zemeljske plasti, vključno z novo 
podzemno infrastrukturo, razen izjemoma posegov, ki so nujni 
zaradi ohranjanja spomenika, njegove neposredne okolice ter 
njegove funkcije, predpisuje varstvene režime za kulturne 
spomenike z vrtno arhitekturnimi vrednotami, z umetnostnimi 
oziroma arhitekturnimi vrednotami in z naselbinskimi vrednotami . 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

1998 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo urbanističnih določil v EUP PL-
42. Želijo, da se določila spremeni tako, da bo možno pod enakimi 
urbanističnimi pogoji kot v bližnjem vrtcu Pod Gradom, v 
obstoječem objektu urediti otroški vrtec (z rekonstrukcijo bivšega 
dispanzerja).Pobuda se nanaša na spremembo urbanističnih 
določil v EUP PL-42. Želijo, da se določila spremeni tako, da bo 
možno pod enakimi urbanističnimi pogoji kot v bližnjem vrtcu Pod 
Gradom, v obstoječem objektu urediti otroški vrtec (z rekonstrukcijo 
bivšega dispanzerja). 

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

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Sprememba namembnosti objekta v vrtec je ob upoštevanju 
splošnih določil OPN MOL ID, že možna in dopustna. SP 
"Strokovne podlage za družbene dejavnosti, Področje predšolske 
vzgoje in osnovnega izobraževanja" (LUZ d.d., št. naloge 6350, 
avgust 2009) navajajo, da je treba za ureditev vrtca upoštevati 
"Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in 
opremo vrtca". Površina območja bivšega dispanzerja (skupaj z 
zunanjimi površinami) znaša cca. 1.100 m2, kar zadošča za 2 
oddelka (44 otrok) v skladu z normativom 25 m2 zemljišča / otroka. 
Normativ 15 m2 zemljišča / otroka je možno upoštevati, če se v 
oddaljenosti manj kot 100,00 m od vrtca zagotovi zelene površine, 
ki jih je mogoče uporabljati za igro otrok. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2329 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namembnosti podhoda 
Ajdovščina pod Slovensko cesto. Vlagatelj predlaga v podhodu 
ureditev mestnega kina.Pobuda se nanaša na spremembo 
namembnosti podhoda Ajdovščina pod Slovensko cesto. Vlagatelj 
predlaga v podhodu ureditev mestnega kina. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Podhod Ajdovščina ni več funkcionalen, zato je pobuda za ureditev 
mestnega kina v podhodu primerna in dobrodošla, saj prinaša 
oživljane javnega prostora in pestrost programov v mestno 
središče. V teku je obnova Slovenske ceste, ki na odseku med 
Šubičevo in Gosposvetsko cesto ukinja osebni motorni promet in 
načrtuje ureditev širšega javnega prostora z drevoredom, med 
drugim tudi prostor za prireditve na tlakovanem prostoru pri 



Figovcu. Na tem delu območja z namensko rabo ZPp in PC je v 
naravi že izvedena ploščad, zato se v tem delu opredeli nova EUP 
z namensko rabo POd. Dopolnijo se določila PPIP, s katerimi se 
omogoča širši nabor dejavnosti in ureditve za potrebe mestnega 
kina. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2345 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na legalizacijo terase gostinskega lokala 
Podvodni mož ob Ljubljanici.Pobuda se nanaša na legalizacijo 
terase gostinskega lokala Podvodni mož ob Ljubljanici. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Obvodni prostor ob Ljubljanici je treba ustrezno programsko in 
oblikovno obogatiti ter povezati z drugimi zelenimi površinami in 
javnimi odprtimi prostori v mestu. Za nemoteno delovanje 
omenjenih povezav so ključne zvezne ureditve, kot je med drugim 
tudi pešpot. Preko zemljišča tudi poteka obstoječ glavni 
kanalizacijski zbiralnik dim 2100 mm, s širino varovalnega pasu 3,0 
m. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2352 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na dopolnitev PPIP v EUP KL-103. Želijo, da se 
dopusti kulturne dejavnosti tudi v nadstropjih.Pobuda se nanaša na 
dopolnitev PPIP v EUP KL-103. Želijo, da se dopusti kulturne 
dejavnosti tudi v nadstropjih. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Umestitev kulturnih dejavnosti je skladna z razvojem mestnega 
središča. Umestitev kina je primerna in dobrodošla, saj prinaša 
oživljane javnega prostora in pestrost programov v mestno 
središče. Gre za dopolnitev obstoječih dejavnosti, zato se v zgornji 
etaži dopusti umestitev kulturnih dejavnosti. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2355 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo usmeritev za OPPN 108 - 
Kompas do njegove uveljavitve v delu, ki se nanaša na objekt 
Nazorjeva 6.Pobuda se nanaša na spremembo usmeritev za 
OPPN 108 - Kompas do njegove uveljavitve v delu, ki se nanaša 
na objekt Nazorjeva 6. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Eden izmed ciljev prostorskih dokumentov MOL je ohranjanje 
razpoznavne strukture mesta, v okviru katere je potrebna tudi 
sanacija degradiranih površin na območju kompaktnega mesta, 
kamor spada tudi gradbišče na Nazorjevi 6. Predlagana pobuda, da 
se do uveljavitve OPPN 108-Kompas dopusti nadaljevanje gradnje 
objekt Nazorjeva 6, je v skladu z izhodišči sanacije degradiranih 
površin. Usmeritve za OPPN se spremenijo, dodajo se določila, ki 



omogočajo gradnjo objekta Nazorjeva 6. 
Med temeljnimi cilji prostorskega razvoja MOL je ohranjanje 
razpoznavne strukture mesta. V strateških dokumentih občine so 
kot posebna kategorija pojavnosti v prostoru obravnavana 
karakteristična mestna območja, ki so območja z izrazito prostorsko 
in ambientalno kvaliteto in homogenim urbanim tkivom. V prostorski 
zasnovi je izpostavljena degradacija kakovosti bivalnega okolja 
zaradi neustrezne prenove in podana osnova za varovanje in 
razvoj karakterističnih mestnih območij. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2510 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na dopolnitev urbanističnih pogojev za EUP 
MS-193. Vlagatelj predlaga, da se dopusti nadzidava objektov in 
ureditev zelenih streh objektov, ki ne stojijo v uličnem nizu do višine 
slemena najbližjega višjega sosednjega objekta v uličnem 
nizu.Pobuda se nanaša na dopolnitev urbanističnih pogojev za 
EUP MS-193. Vlagatelj predlaga, da se dopusti nadzidava objektov 
in ureditev zelenih streh objektov, ki ne stojijo v uličnem nizu do 
višine slemena najbližjega višjega sosednjega objekta v uličnem 
nizu. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Obravnavano območje je bilo že v predhodnih obdobjih izdelave 
OPN MOL ID usklajeno tudi z nosilci urejanja prostora 
(Ministrstvom za kulturo) in posledično so bili za območje 
predpisani ozko dopustni posegi, ki so v veljavi. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

1686 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izris meje EUP KL-89, tako da mo možna 
umestitev idejne rešitve mostu čez Ljubljanico.Pobuda se nanaša 
na izris meje EUP KL-89, tako da mo možna umestitev idejne 
rešitve mostu čez Ljubljanico. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Regulacijske elemente za določitev mostu se popravi skladno s 
predlaganimi rešitvami v pobudi, to je skladno z rešitvami, ki jih 
podaja idejni projekt Most čez Ljubljanico na Grablovičevi ulici. 
Enoto urejanja prostora KL-89, ki določa postavitev novega 
premostitvenega objekta, se razširi za 4,00 m proti zahodu. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2364 

Povzetek pobude Pobuda za spremembo OPN zaradi zagotovitve pogojev za gradnjo 
Izobraževalnega centra ZDL na parcelah št. 3090, 3089/3 in 3091 
vse k. o. Tabor, brez obveze predhodne izdelave OPPN.Pobuda za 
spremembo OPN zaradi zagotovitve pogojev za gradnjo 
Izobraževalnega centra ZDL na parcelah št. 3090, 3089/3 in 3091 
vse k. o. Tabor, brez obveze predhodne izdelave OPPN. 



Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Gre za pomembno mestno lokacijo in za zaključen mestni kare, kjer 
sta prisotni institucionalna in alternativna kultura. Program 
želenega izobraževalnega centra dopolnjuje dejavnosti na širšem 
območju (ZDL in Metelkova mesto), hkrati pa ne omejuje kulturnih 
in drugih dejavnosti, ki so na območju že prisotne ter ne 
onemogoča nadaljnjega razvoja Metelkove mesta. S predvidenim 
posegom se ne spreminjajo vsebine strateškega dela OPN, ki za 
območje Metelkove predvidevajo ohranjanje in spodbujanje 
programov alternativne kulture. V OPN MOL ID se dodajo določila 
glede dopustnih dejavnosti, gabaritov predvidenega objekta, 
obveznost prilagajanja višin določilom OPN ter združljivosti 
dejavnosti z obstoječimi in načrtovanimi v kareju. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2367 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izgradnjo podzemne garažne hiše Kozolec- 
II. Faza, in sicer želijo da se dopusti gradnja podzemne garažne 
hiše kot objekt gospodarske javne infrastrukture.Pobuda se nanaša 
na izgradnjo podzemne garažne hiše Kozolec- II. Faza, in sicer 
želijo da se dopusti gradnja podzemne garažne hiše kot objekt 
gospodarske javne infrastrukture. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V OPN MOL ID se določi območja namenske rabe, prostorski 
izvedbeni pogoji in območja za katera je treba izdelati OPPN. OPN 
določi javne površine, ki so podlaga za določitev grajenega javnega 
dobra. Grajeno javno dobro lokalnega pomena je grajeno javno 
dobro, ki sodi v omrežje gospodarske javne infrastrukture lokalnega 
pomena in javna površina na njih, kakor tudi objekti ali deli 
objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, 
kot so cesta, ulica, trg, pasaža in druga javna prometna površina 
lokalnega pomena, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, 
zelenica, športna oziroma rekreacijska površina in podobno, zato 
se v območju podzemne garažne hiše dopolni izris javnih površin z 
regulacijsko linijo. Status lokalnega grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena nastane z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi 
sklepa pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda 
pristojna občinska uprava. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2368 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na korekcijo meje in velikosti EUP SL-188 in 
spremembo tipa stavbe. Namesto tipa stavbni blok (VS) predlagajo 
svojstveno stavbo (tip C) ter možnost nadomestitve zaščitenega 
divjega kostanja v neposredni bližini obstoječega.Pobuda se 
nanaša na korekcijo meje in velikosti EUP SL-188 in spremembo 
tipa stavbe. Namesto tipa stavbni blok (VS) predlagajo svojstveno 
stavbo (tip C) ter možnost nadomestitve zaščitenega divjega 
kostanja v neposredni bližini obstoječega. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 



Obrazložitev stališča 
do pobude 

Z urbanističnega stališča sta povečava kleti in pozidava atrija 
sprejemljivi. Z namenom ohranjanja odraslega mestnega drevja se 
dopusti odstranitev drevesa pod pogojem, da se drevo nadomesti z 
novim drevesom. Ker gre za posege znotraj srednjeveškega 
mestnega jedra, morajo biti posegi usklajeni s pristojno službo za 
varovanje kulturne dediščine. 

 

Vlagatelj pobude S. Mrazić 

Zaporedna številka 
pobude 

836 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na ureditev pristana za plovila in ureditev 
vstopno izstopnega mesta na Cankarjevem nabrežju ob 
obstoječem stopnišču.Pobuda se nanaša na ureditev pristana za 
plovila in ureditev vstopno izstopnega mesta na Cankarjevem 
nabrežju ob obstoječem stopnišču. 

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

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Skladno s 12. členom odloka OPN MOL ID (drugi dopustni objekti 
in posegi v prostor) točka 1 so na celotnem območju OPN MOL ID, 
če odlok ali drug predpis ne določa drugače in ne glede na določbe 
11. člena odloka, dopustna tudi vstopno-izstopna mesta za rečni 
promet ob vodotokih, pomoli, dostopi do vode (tudi stopnice), 
utrjene brežine vodotokov in splavnice. Ureditev vstopno-
izstopnega mesta ob obstoječem stopnišču na Cankarjevem 
nabrežju je torej že dopustna. Ureditev vstopno-izstopnega mesta 
je skladna tudi z usmeritvami v Strokovnih podlagah za plovnost 
Ljubljanice (RRA LUR, 16.11.2012). 

 

Vlagatelj pobude M. Mušič 

Zaporedna številka 
pobude 

217 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 522/1 in 522/2, obe k. o. Poljansko predmestje, iz ZPp v 
namensko rabo, ki bo omogočala gradnjo stanovanjskega 
objekta.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč 
parc. št. 522/1 in 522/2, obe k. o. Poljansko predmestje, iz ZPp v 
namensko rabo, ki bo omogočala gradnjo stanovanjskega objekta. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Obravnavana parcela je namenjena parkovnim površinam (z 
oznako ZPp). Predlagani poseg tudi ni v skladu s varstvenimi 
režimi: nahaja se na območju naravnega spomenika in naselbinske 
dediščine zavarovane z Odlokom o razglasitvi srednjeveškega 
mestnega jedra - Stare Ljubljane in Grajskega griča za kulturni in 
zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost ter na območju 
naravne vrednote zavarovane s Pravilnikom o določitvi in varstvu 
naravnih vrednot. Predlog širitve stanovanjskega območja pomeni 
poseganje na pobočje Grajskega griča, ki ga IPN MOL SD 
opredeljuje kot del omrežja parkov, območje zelenega klina 
(izboljšanje povezave med Grajskim gričem in Golovcem - 
programska povezanost, vizualna in funkcionalna povezanost) in 
še posebej varovanja robov območij pred nadaljnjo pozidavo, zato 
širitev ni opravičljiva. 

 



Vlagatelj pobude M. Mušič 

Zaporedna številka 
pobude 

218 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 522/1 in 522/2, obe k. o. Poljansko predmestje, iz ZPp v 
namensko rabo, ki bo omogočala gradnjo stanovanjskega 
objekta.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč 
parc. št. 522/1 in 522/2, obe k. o. Poljansko predmestje, iz ZPp v 
namensko rabo, ki bo omogočala gradnjo stanovanjskega objekta. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Obravnavana parcela je namenjena parkovnim površinam (z 
oznako ZPp). Predlagani poseg tudi ni v skladu s varstvenimi 
režimi: nahaja se na območju naravnega spomenika in naselbinske 
dediščine zavarovane z Odlokom o razglasitvi srednjeveškega 
mestnega jedra - Stare Ljubljane in Grajskega griča za kulturni in 
zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost ter na območju 
naravne vrednote zavarovane s Pravilnikom o določitvi in varstvu 
naravnih vrednot. Predlog širitve stanovanjskega območja pomeni 
poseganje na pobočje Grajskega griča, ki ga IPN MOL SD 
opredeljuje kot del omrežja parkov, območje zelenega klina 
(izboljšanje povezave med Grajskim gričem in Golovcem - 
programska povezanost, vizualna in funkcionalna povezanost) in 
še posebej varovanja robov območij pred nadaljnjo pozidavo, zato 
širitev ni opravičljiva. 

 

Vlagatelj pobude Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana 

Zaporedna številka 
pobude 

2513 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša spremembo določil PPIP. Vlagatelj predlaga, da 
se dopusti zasteklitev obstoječih arkad objekta Nama ob Slovenski 
cesti.Pobuda se nanaša spremembo določil PPIP. Vlagatelj 
predlaga, da se dopusti zasteklitev obstoječih arkad objekta Nama 
ob Slovenski cesti. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Prvotni objekt Name je bil zasnovan brez arkad. Ob preureditvi 
Slovenske ceste v štiripasovno cesto so bile potrebne dodatne 
površine za pešce, ki so bile zagotovljene z dodatnim prostorom 
današnjih arkad. V teku je projekt preureditve Slovenske ceste, ki 
predvideva ureditev širšega javnega prostora za pešce in kolesarje 
na celotni potezi med Šubičevo in Gosposvetsko cesto. Projekt 
preureditve Slovenske ceste je zasnovan tako, da bo pretežni del 
površin namenjen pešcem in kolesarjem, pred Namo bo urejen širši 
javni prostor, zato s prometnega vidika arkade pri Nami niso več 
potrebne. V določila OPN MOL ID se doda, da je arkade dopustno 
zastekliti, razen pred vhodi v trgovino in dvigalo ter da je v območju 
zastekljenih arkad dopustno urediti gostinski program, s čimer bo 
zagotovljena poljavna raba prostora. 

 

Vlagatelj pobude Ofis arhitekti d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

1120 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na pozidavo vrzeli med objektoma Kongresni 



trg 3 in 4 ter na pozidavo dvorišča objekta Kongresni trg 3. 
Vlagatelj predlaga tudi delitev območja predvidenega OPPN na dva 
dela.Pobuda se nanaša na pozidavo vrzeli med objektoma 
Kongresni trg 3 in 4 ter na pozidavo dvorišča objekta Kongresni trg 
3. Vlagatelj predlaga tudi delitev območja predvidenega OPPN na 
dva dela. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Območje Južnega trga je namenjeno umestitvi pomembnih 
kulturnih inštitucij in drugih spremljajočih mestotvornih programov. 
Pozidava vrzeli med objektoma Kongresni trg 3 in 4 predstavlja 
manjšo zaokrožitev, ki bistveno ne posega na območje 
predvidenega OPPN in ne onemogoča kasnejše kompleksne 
ureditve celotnega območja Južnega trga. Pozidava dvoriščnega 
dela ni sprejemljiva, saj se dolgoročno predvideva kvalitetnejše 
ureditve in navezavo na osrednje območje Južnega trga. 

 

Vlagatelj pobude A. Pavlin 

Zaporedna številka 
pobude 

807 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov 
na parceli st. 74/1 k. o. Ljubljana mesto, ki je funkcionalno 
zemljišče k objektu na zemljišču 54/1, 54/2 k. o. Ljubljana 
mesto.Pobuda se nanaša na gradnjo enostavnih in nezahtevnih 
objektov na parceli st. 74/1 k. o. Ljubljana mesto, ki je funkcionalno 
zemljišče k objektu na zemljišču 54/1, 54/2 k. o. Ljubljana mesto. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu s varstvenimi režimi: nahaja se na 
območju varstva kulturne dediščine. Predlog širitve stanovanjskega 
območja pomeni poseganje na pobočje Grajskega griča, kar ni v 
skladu z urbanističnimi kriteriji, po katerih se še nepozidano 
območje ščiti pred nadaljnjo pozidavo, zato širitev ni opravičljiva. 

 

Vlagatelj pobude N. Pavlin 

Zaporedna številka 
pobude 

806 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov 
na zemljišču parc. št. 74/4, k. o. Ljubljana mesto, ki je funkcionalno 
zemljišče k objektu na zemljiščih parc. št. 54/1 in 54/2, k. o. 
Ljubljana mesto.Pobuda se nanaša na gradnjo enostavnih in 
nezahtevnih objektov na zemljišču parc. št. 74/4, k. o. Ljubljana 
mesto, ki je funkcionalno zemljišče k objektu na zemljiščih parc. št. 
54/1 in 54/2, k. o. Ljubljana mesto. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu s varstvenimi režimi: nahaja se na 
območju varstva kulturne dediščine. Predlog širitve stanovanjskega 
območja pomeni poseganje na pobočje Grajskega griča, kar ni v 
skladu z urbanističnimi kriteriji, po katerih se še nepozidano 
območje ščiti pred nadaljnjo pozidavo, zato širitev ni opravičljiva. 

 

Vlagatelj pobude A. Poredoš 

Zaporedna številka 804 



pobude 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo z OPPN oziroma s PGD 
načrtovanimi rešitvami uvoza v podzemno garažo iz 
Petkovškovega nabrežja.Pobuda se nanaša na spremembo z 
OPPN oziroma s PGD načrtovanimi rešitvami uvoza v podzemno 
garažo iz Petkovškovega nabrežja. 

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

Obrazložitev stališča 
do pobude 

OPN MOL ID določa območja za katera se pripravi oziroma je v 
veljavi Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN). OPPN je 
prostorski akt, s katerim se podrobneje načrtuje prostorske ureditve 
z OPN MOL ID načrtovanih območjih, lahko pa tudi na drugih 
območjih, če se za to izkaže potreba po tem, ko je bil sprejet OPN 
MOL ID in je tudi podlaga za pripravo projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. Na obravnavanem območju je v veljavi 
OPPN za del območja urejanja CI5/6 Rog (Uradni list RS, št. 60/10 
in 103/13). Spremembe določil že veljavnih OPPN so predmet 
postopka sprememb prostorskega akta in jih ni možno spremeniti 
zgolj s spremembo določil OPN MOL ID. Za uveljavitev sprememb 
OPPN je treba izvesti postopek sprememb veljavnega 
prostorskega akta. 

 

Vlagatelj pobude Regionalna razvojna agencija LUR 

Zaporedna številka 
pobude 

1681 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na omogočanje razvoja kreativne industrije in 
kreativne ekonomije v MOL. Dejavnosti bi zapolnile vrzel, ki jo je 
povzročil umik industrijske proizvodnje iz mest. Kreativna industrija 
je pomembna razvojna panoga namenjena zaposlovanju predvsem 
mlajše delovne sile, zato naj se omogoči njen razvoj predvsem v 
večjih mestih kot je Ljubljana. Vlagatelj pobude predlaga, da se v 
OPN MOL opredeli posebna razvojna območja kreativne ekonomije 
in sicer v tudi v območje Tabora s Trubarjevo cesto in območjem 
akademij na Roški cesti.Pobuda se nanaša na omogočanje razvoja 
kreativne industrije in kreativne ekonomije v MOL. Dejavnosti bi 
zapolnile vrzel, ki jo je povzročil umik industrijske proizvodnje iz 
mest. Kreativna industrija je pomembna razvojna panoga 
namenjena zaposlovanju predvsem mlajše delovne sile, zato naj se 
omogoči njen razvoj predvsem v večjih mestih kot je Ljubljana. 
Vlagatelj pobude predlaga, da se v OPN MOL opredeli posebna 
razvojna območja kreativne ekonomije in sicer v tudi v območje 
Tabora s Trubarjevo cesto in območjem akademij na Roški cesti. 

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

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Dejavnosti t.i. kreativne industrije se lahko umeščajo v vsa 
območja, ki imajo opredeljeno namensko rabo CU – osrednja 
območja centralnih dejavnosti, CDd – območja centralnih 
dejavnosti brez stanovanj, IG-gospodarske cone oziroma BD – 
površine drugih območij, kjer je predviden razvoj storitvenih 
dejavnosti. Predlagana območja imajo že opredeljeno ustrezno 
namensko rabo, zato je razvoj kreativne industrije že omogočen. 
Samo izvajanje, financiranje, časovni okvir in ukrepi za izvajanje 
dejavnosti, niso predmet prostorskega akta. Prostorski akt je le ena 
izmed podlag, ki omogoča razvoj dejavnosti v skladu s širšim 
prostorskim načrtovanjem. 



 

Vlagatelj pobude M. S. Rugel 

Zaporedna številka 
pobude 

852 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo PPIP - VIŠINA STAVB. Želijo, 
da se upošteva pogoje Zavoda za kulturno dediščino, ki zahteva 
referenčno višino vencev sosednjih vil zaradi ohranitve vilske 
četrti.Pobuda se nanaša na spremembo PPIP - VIŠINA STAVB. 
Želijo, da se upošteva pogoje Zavoda za kulturno dediščino, ki 
zahteva referenčno višino vencev sosednjih vil zaradi ohranitve 
vilske četrti. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V SP Preveritve in predlog sprememb namenske rabe, načinov 
urejanja in urbanističnih pogojev v OPN MOL ID za prostor ob 
vpadnicah in notranjih cestnih obročih (P-ZIN-27/13) ), Št. 
Proj.7575, LUZ d.d., 2013 so bila ponovno preverjena naslednja 
določila: ustreznost načina urejanja, ustreznost podrobne 
namenske rabe prostora in ostalih prostorskih izvedbenih pogojev, 
opredelitev začasnih določil do izvedbe OPPN in pregled 
predpisane obveze po izvedbi natečajev oz. variantnih rešitvah v 
prostoru ob vpadnicah. Pri čemer je bilo glavno vodilo pri izdelavi 
naloge spoštovanje usmeritev, ki jih narekuje strateški del 
planskega akta. SP ugotavlja, da je podana pobuda ustrezna. 
SP predlaga, da Masarykova od Metelkove ulice proti vzhodu 
postopoma preide iz bulvarske zasnove v manjše merilo (da objekti 
niso višji od P+2), ki je že prisotno v območju Friškovca in 
Vodmata. 

 

Vlagatelj pobude Snaga JP d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

1830 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP NP-17, ki se ureja z OPPN 139. Želijo, 
da se na tem območju dopusti dejavnosti Snage d.o.o. v obsegu 
1.200 m2.Pobuda se nanaša na EUP NP-17, ki se ureja z OPPN 
139. Želijo, da se na tem območju dopusti dejavnosti Snage d.o.o. 
v obsegu 1.200 m2. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Območje je predvideno za celovito prenovo. Za obravnavano 
območje je predvidena izdelava OPPN 139 Novi Center, ki bo 
programsko in oblikovno določil možnosti gradnje. JP Snaga se 
dolgoročno umika z lokacije, vendar bo na tem območju še vedno 
treba zagotavljati prostor za dejavnosti zbirnega centra in enote za 
čiščenje mestnega središča. Do uveljavitve OPPN se na zemljiščih 
parc. št. 108 in 109, obe k. o. Poljansko predmestje, dopusti 
gradnjo objektov in dejavnosti za potrebe JP Snaga. V fazi izdelave 
OPPN 139 se na območju OPPN zagotovi prostor za omenjene 
dejavnosti oz. potrebe. 

 

Vlagatelj pobude Univerza v Ljubljani 

Zaporedna številka 
pobude 

2009 



Povzetek pobude Pobuda se nanaša na višino stavbe humanistične knjižnice FF v 
EUP MS-181 in sicer predlagajo do višine strojne fakultete.Pobuda 
se nanaša na višino stavbe humanistične knjižnice FF v EUP MS-
181 in sicer predlagajo do višine strojne fakultete. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Za obravnavano območje je predvidena izdelava podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN 66 – Fakultete - Foersterjev vrt), na 
območju so predvidene predvsem širitve in spremembe 
univerzitetnega programa ter navezava na Foersterjev vrt. 
Referenčna višina novogradenj ob Aškerčevi cesti je višina 
Filozofske fakultete do poravnave z obstoječimi objekti. Na podlagi 
analiz prostora in smernic nosilcev urejanja prostora bodo v 
postopku izdelave OPPN podani podrobnejši pogoji za posege v 
prostor in določila o dopustnih gabaritih predvidenih objektov. 

 

Vlagatelj pobude Univerza v Ljubljani 

Zaporedna številka 
pobude 

2010 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na rekonstrukcijo dela objektov in novogradnjo 
za potrebe Medicinske fakultete v EUP KL-56.Pobuda se nanaša 
na rekonstrukcijo dela objektov in novogradnjo za potrebe 
Medicinske fakultete v EUP KL-56. 

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

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predvidene ureditve za potrebe Medicinske fakultete so dopustne v 
skladu z že veljavnimi določili OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pobude Univerza v Ljubljani 

Zaporedna številka 
pobude 

2391 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na prizidavo objekta na zemljišču parc. št. 2663, 
2666, k. o. Tabor. Predlagajo gradnjo dvorane kot prizidavo na 
dvorišču obstoječega objekta.Pobuda se nanaša na prizidavo 
objekta na zemljišču parc. št. 2663, 2666, k. o. Tabor. Predlagajo 
gradnjo dvorane kot prizidavo na dvorišču obstoječega objekta. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Na naslovu Trubarjeva ulica 3 v delu prostorov deluje Akademija za 
gledališče, radio, film in televizijo. Za Akademijo to ni dolgoročna 
rešitev, širitve tu niso predvidene, zato ni sprememb določil OPN 
MOL ID za to območje. 

 

Vlagatelj pobude Univerza v Ljubljani 

Zaporedna številka 
pobude 

2393 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na rekonstrukcijo obstoječega objekta in 
gradnjo na mestu sedanjega objekta Akademije za likovno 
umetnost in oblikovanje. Vlagatelji predlagajo tudi, da se ohrani 
obstoječi dovoz z Erjavčeve ceste.Pobuda se nanaša na 
rekonstrukcijo obstoječega objekta in gradnjo na mestu sedanjega 
objekta Akademije za likovno umetnost in oblikovanje. Vlagatelji 
predlagajo tudi, da se ohrani obstoječi dovoz z Erjavčeve ceste. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 



Obrazložitev stališča 
do pobude 

Znotraj kareja je že dopustna gradnja novih objektov. Za izvedbo 
uvoza/izvoza na Erjavčevo cesto je treba predhodno izdelati 
prometno preveritev, višina objektov ne sme presegati višine 
obstoječih objektov. 

 

Vlagatelj pobude Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo 

Zaporedna številka 
pobude 

1665 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP-203, predlagajo novo stavbo Univerze 
v Ljubljani, namenjeno akademijam. Predlagajo, da bi bila stavba 
sestavni del spomenika žrtvam vseh vojn, kot je predlagala ena od 
natečajnih rešitev.Pobuda se nanaša na EUP-203, predlagajo novo 
stavbo Univerze v Ljubljani, namenjeno akademijam. Predlagajo, 
da bi bila stavba sestavni del spomenika žrtvam vseh vojn, kot je 
predlagala ena od natečajnih rešitev. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Območje Južnega trga je namenjeno umestitvi pomembnih 
kulturnih inštitucij in drugih spremljajočih mestotvornih programov. 
Za del območja Južnega trga je bil izveden natečaj za Spomenik 
žrtvam vseh vojn, katerega rešitve je treba upoštevati. Izbrana je 
bila rešitev, ki oblikuje poseben, vendar odprt prostor obeležja, zato 
na mestu spomenika ni mogoče načrtovati stavbe. Na podlagi 
analiz prostora in smernic nosilcev urejanja prostora bodo v 
postopku izdelave OPPN izdelane variantne rešitve ter podani 
podrobnejši pogoji za posege v prostor. 

 

Vlagatelj pobude D. Weber 

Zaporedna številka 
pobude 

677 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na prestavitev stavbišča razpršene gradnje ob 
rušitvi in nadomestni gradnji in sicer z zemljišča parc. št. 118/259, 
k. o. 2678 Golovec, proti jugu zaradi zagotavljanja požarno 
varstvenih zahtev in predpisanih minimalnih zahtev po osvetljenosti 
bivalnih prostorov sosednjega objekta.Pobuda se nanaša na 
prestavitev stavbišča razpršene gradnje ob rušitvi in nadomestni 
gradnji in sicer z zemljišča parc. št. 118/259, k. o. 2678 Golovec, 
proti jugu zaradi zagotavljanja požarno varstvenih zahtev in 
predpisanih minimalnih zahtev po osvetljenosti bivalnih prostorov 
sosednjega objekta. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda za prestavitev objekta na zemljišču parc. št. 118/259, k. o. 
Golovec, ob rušitvi in nadomestni gradnji je sprejemljiva. S 
predlaganim posegom se zadosti požarno varstvenim zahtevam in 
zagotovi predpisane minimalne zahteve po osvetljenosti bivalnih 
prostorov sosednjega objekta. 

 

Vlagatelj pobude Zveza tabornikov Slovenije 

Zaporedna številka 
pobude 

1566 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo določil za EUP TA-81. Vlagatelj 
predlaga, da se PPIP - Urbanistične pogoje dopiše, tako da bi bila 



dopustna gradnja "Palače nevladnih organizacij", ki bi bila 
namenjena predvsem sedežu Zveze tabornikov Slovenije.Pobuda 
se nanaša na spremembo določil za EUP TA-81. Vlagatelj 
predlaga, da se PPIP - Urbanistične pogoje dopiše, tako da bi bila 
dopustna gradnja "Palače nevladnih organizacij", ki bi bila 
namenjena predvsem sedežu Zveze tabornikov Slovenije. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Kljub temu, da je za obravnavano območje v OPN MOL ID 
opredeljena namenska raba CU - osrednja območja centralne 
dejavnosti, mora prostor ostati pretežno nepozidan in v navezavi na 
parkovno površino tudi po ureditvi bulvarja (Masarykove). Sedanja 
določila OPN MOL ID v povezavi z FI, FZ in GM sicer omogočajo 
gradnjo stavbe, vendar v precej manjših gabaritih od predlaganih. 

 

 


