
Vlagatelj pobude J. Ahlin 

Zaporedna številka 
pobude 

1164 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 25/1, 25/2 in 25/3, k. o. Nadgorica, iz gozdnih zemljišč (Go) v 
zazidljivo zemljišče (SSse).Pobuda se nanaša na spremembo 
namenske rabe zemljišča parc. št. 25/1, 25/2 in 25/3, k. o. 
Nadgorica, iz gozdnih zemljišč (Go) v zazidljivo zemljišče (SSse). 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

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

 

Vlagatelj pobude Amicus d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

791 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 326/1, k. o. Podgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče za gradnjo objektov za oglaševanje.Pobuda se nanaša 
na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 326/1, k. o. 
Podgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za 
gradnjo objektov za oglaševanje. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Območja za oglaševanje so bila določena na podlagi strokovnih 
podlag, ki so določile gostoto objektov za oglaševanje v prostoru 
MOL in konkretne dopustne lokacije. Gre za lokacije, s katerimi ne 
bo presežena vidna in druga obremenitev (odprtega 
krajinskega/urbanega/pozidanega…) prostora MOL. Poleg tega je 
lokacij za oglaševanje glede na evidence že preveč. Zaradi vsega 
navedenega se novih lokacij objektov za oglaševanje zato ne 
dopušča. 

 

Vlagatelj pobude Amicus d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

793 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1414/14, k. o. Podgorica, iz gozdnih zemljišč (Go) v zazidljivo 
zemljišče za gradnjo objektov za oglaševanje.Pobuda se nanaša 
na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1414/14, k. o. 
Podgorica, iz gozdnih zemljišč (Go) v zazidljivo zemljišče za 
gradnjo objektov za oglaševanje. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Območja za oglaševanje so bila določena na podlagi strokovnih 
podlag, ki so določile gostoto objektov za oglaševanje v prostoru 
MOL in konkretne dopustne lokacije. Gre za lokacije, s katerimi ne 
bo presežena vidna in druga obremenitev (odprtega 
krajinskega/urbanega/pozidanega…) prostora MOL. Poleg tega je 
lokacij za oglaševanje glede na evidence že preveč, objekti za 
oglaševanje pa poleg tega niso dopustni v EUP z namensko rabo 



Go. Zaradi vsega navedenega se novih lokacij objektov za 
oglaševanje zato ne dopušča. 

 

Vlagatelj pobude S. Andoljšek Pucihar 

Zaporedna številka 
pobude 

1013 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 221/5, k. o. Podgorica, iz gozdnih zemljišč (Go) v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 221/5, k. o. 
Podgorica, iz gozdnih zemljišč (Go) v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
območju naravne vrednote. 

 

Vlagatelj pobude D. Antoni 

Zaporedna številka 
pobude 

433 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izris regulacijske linije ceste na zemljišču 
parc. št. 230/16, 230/22 in 230/25, k. o. Nadgorica.Pobuda se 
nanaša na izris regulacijske linije ceste na zemljišču parc. št. 
230/16, 230/22 in 230/25, k. o. Nadgorica. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Vsebina pobude je sprejemljiva in skladna z evidenco 
nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana. Regulacijske 
linije in os za določitev prometnice se uskladijo z obstoječimi 
ureditvami v prostoru. 

 

Vlagatelj pobude D. Antoni 

Zaporedna številka 
pobude 

476 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na predlog spremembe namenske rabe 
zemljišča parc. št. 230/23, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč 
(K1) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo (kot 
nadomestilo za zazidljivo zemljišče parc. št. 230/25, k. o. 
Nadgorica) in na izris regulacijske linije ceste v naselju 
Nadgorica.Pobuda se nanaša na predlog spremembe namenske 
rabe zemljišča parc. št. 230/23, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih 
zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo (kot 
nadomestilo za zazidljivo zemljišče parc. št. 230/25, k. o. 
Nadgorica) in na izris regulacijske linije ceste v naselju Nadgorica. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda, ki se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča 
parc. št. 230/23, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v 
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo, ni sprejemljiva. 
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). 
 



Pobuda, ki se nanaša na izris regulacijske linije ceste v naselju 
Nadgorica, se upošteva. Skladno z obstoječim stanjem v prostoru 
in v povezavi z evidenco nepremičnega premoženja Mestne občine 
Ljubljana se izriše regulacijske linije in os prometnice. 

 

Vlagatelj pobude J. Avsec 

Zaporedna številka 
pobude 

861 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 101/1 in 101/3, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v 
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 101/1 in 101/3, k. o. 
Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli.  
Predlagani poseg ni v skladu z ohranitvijo ključnih prezračevalnih 
koridorjev, pomembnih za klimo mesta Ljubljana (elaborat Analiza 
klime mesta Ljubljana, naročnik Mestna občina Ljubljana, 
november 2000). Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi 
režimi, saj se nahaja na območju varstva najboljših kmetijskih 
zemljišč (K1). 

 

Vlagatelj pobude Avto moto zveza Slovenije 

Zaporedna številka 
pobude 

1242 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 311/66, 311/210, 311/134, 311/209, 311/205, 311/63, 311/206, 
311/60, 311/59, 311/56, 311/55, 311/52, 311/51, 311/47, 311/196, 
311/242, 311/190, 311/188, 311/136, 311/186, 311/19, 311/16, 
311/169, 311/167, 311/39, 311/189, 311/191, 311/243, 311/197, 
311/48, 311/192, 311/194, 311/182, 311/201, 311/137, 311/207, 
311/199, 311/203, 311/185, 311/244, 311/44, 311/41, 311/40, 
311/187, 311/18, 311/17, 311/14, 311/168, 311/166, 311/12, 
311/11, 311/10, 311/9, 311/8, 311/7, 311/159, 311/5, 311/157, 
311/158, 311/4, 311/156, 311/2, 311/1, 312, vse k. o. Nadgorica in 
776/22, 776/21, 776/20, 776/19, 776/18, 776/17, 776/16, 776/15, 
776/14, 776/13, 776/12, 775, 771, 770, 774, 772, 769, 765, 766/2, 
757, 766/4, 766/1, 756/1, 755/1, 756/3, 739/2, 979/1, 979/3, 755/1, 
763, 764, 761, 760, 758, 754/2, 754/1, 753/1, 753/2, 759, 762, 752, 
742/3, 742/2, 742/4, 742/5, 742/1, 740/1, 741/2, 1007, 750/2, 
751/1, 746/2, 743/1, 751/2, 743/2, 746/4, 746/3, 745/4, 745/6, 
744/1, 745/1, 745/5, 745/3, 789, 788, 781, 780, 779, 782, 799/2, 
777, 799/3, 797, 798, 799/4, 795, 799/5, 785, 799/6, 799/7, 786, 
787, 799/8, 784, 799/9, 776/1, 799/10, 776/2, 799/11, 776/3, 
776/23, 776/4, 799/12, 799/21, 799/13, 799/14, 776/5, 799/15, 
776/6, 776/7, 799/16, 799/17, 776/8, 776/9, 776/9, 799/19, 776/10, 
776/11, 799/20, 776/12, 776/13, 776/14, 776/15, 776/16, 776/17, 
776/18, 776/19, 776/20, 776/21, 776/22, 799/20, 799/19, 799/18, 
799/17, 799/16, 799/15, 799/14, 799/13, 799/12, 799/21, 799/11, 
799/10, 799/9, 799/8, 799/7, 799/6, 799/5, 799/4, 799/3, 799/2, 



779, 782, 783, 796, vse k. o. Črnuče, iz kmetijskih zemljišč (K1, K2) 
v območje stavbnih zemljišč, ki bo omogočilo izgradnjo Centra 
varne in športne vožnje s spremljevalnim programom (poligon 
varne in športne vožnje, speedway, parkirno poslovni objekt za 
športne dejavnosti, karting steza, akumulacijsko jetski jezero, trial, 
poligon varne vožnje terenskih vozil, večnamenski športni objekt za 
dvoranski šport in za urbane športe (rolkanje ipd.), poligoni 
terenske vožnje koles, poslovno storitvena cona, garažna hiša, 
hotel, adrenalinski park, športni avtocamp s prostorom za 
avtodome, vključno z večnamenskimi parkirnimi 
površinami).Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 311/66, 311/210, 311/134, 311/209, 311/205, 
311/63, 311/206, 311/60, 311/59, 311/56, 311/55, 311/52, 311/51, 
311/47, 311/196, 311/242, 311/190, 311/188, 311/136, 311/186, 
311/19, 311/16, 311/169, 311/167, 311/39, 311/189, 311/191, 
311/243, 311/197, 311/48, 311/192, 311/194, 311/182, 311/201, 
311/137, 311/207, 311/199, 311/203, 311/185, 311/244, 311/44, 
311/41, 311/40, 311/187, 311/18, 311/17, 311/14, 311/168, 
311/166, 311/12, 311/11, 311/10, 311/9, 311/8, 311/7, 311/159, 
311/5, 311/157, 311/158, 311/4, 311/156, 311/2, 311/1, 312, vse k. 
o. Nadgorica in 776/22, 776/21, 776/20, 776/19, 776/18, 776/17, 
776/16, 776/15, 776/14, 776/13, 776/12, 775, 771, 770, 774, 772, 
769, 765, 766/2, 757, 766/4, 766/1, 756/1, 755/1, 756/3, 739/2, 
979/1, 979/3, 755/1, 763, 764, 761, 760, 758, 754/2, 754/1, 753/1, 
753/2, 759, 762, 752, 742/3, 742/2, 742/4, 742/5, 742/1, 740/1, 
741/2, 1007, 750/2, 751/1, 746/2, 743/1, 751/2, 743/2, 746/4, 
746/3, 745/4, 745/6, 744/1, 745/1, 745/5, 745/3, 789, 788, 781, 
780, 779, 782, 799/2, 777, 799/3, 797, 798, 799/4, 795, 799/5, 785, 
799/6, 799/7, 786, 787, 799/8, 784, 799/9, 776/1, 799/10, 776/2, 
799/11, 776/3, 776/23, 776/4, 799/12, 799/21, 799/13, 799/14, 
776/5, 799/15, 776/6, 776/7, 799/16, 799/17, 776/8, 776/9, 776/9, 
799/19, 776/10, 776/11, 799/20, 776/12, 776/13, 776/14, 776/15, 
776/16, 776/17, 776/18, 776/19, 776/20, 776/21, 776/22, 799/20, 
799/19, 799/18, 799/17, 799/16, 799/15, 799/14, 799/13, 799/12, 
799/21, 799/11, 799/10, 799/9, 799/8, 799/7, 799/6, 799/5, 799/4, 
799/3, 799/2, 779, 782, 783, 796, vse k. o. Črnuče, iz kmetijskih 
zemljišč (K1, K2) v območje stavbnih zemljišč, ki bo omogočilo 
izgradnjo Centra varne in športne vožnje s spremljevalnim 
programom (poligon varne in športne vožnje, speedway, parkirno 
poslovni objekt za športne dejavnosti, karting steza, akumulacijsko 
jetski jezero, trial, poligon varne vožnje terenskih vozil, 
večnamenski športni objekt za dvoranski šport in za urbane športe 
(rolkanje ipd.), poligoni terenske vožnje koles, poslovno storitvena 
cona, garažna hiša, hotel, adrenalinski park, športni avtocamp s 
prostorom za avtodome, vključno z večnamenskimi parkirnimi 
površinami). 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg je v skladu z ugotovitvami SP Raziskava lokacij 
in opredelitev pogojev za avtosejem in center varne in športne 
vožnje ter za proizvodne dejavnosti: Študija privlačnosti, ranljivosti 
in ustreznosti prostora (420-19/2013-2), Univerza v Ljubljani, 
Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2013). 
Lokacija pri Nadgorici v Črnučah se kaže kot ustrezna za umestitev 
centra varne in športne vožnje tako upoštevajoč razvojni scenarij 
kot upoštevajoč varstveni scenarij razvoja. 



V dopolnjenem osnutku SD OPN MOL ID so vključene štiri variante 
možnosti umestitve gospodarske cone Nadgorica: 
- varianta 1 - zahodna varianta (umestitev gospodarske cone 
neposredno prometno infrastrukturo - železniško progo Ljubljana-
Kamnik in ob obstoječo poselitev ob Štajerski cesti), 
- varianta 2 - severovzhodna varianta (umestitev 
gospodarske cone ob mejo z Občino Trzin, ob tem je za priključitev 
gospodarske cone na obstoječo prometno infrastrukturo s 
povezovalno cesto načrtovan tudi dostop do Štajerske ceste), 
- varianta 3 - vzhodna varianta A (umestitev gospodarske 
cone na način, da je zagotovljen odmik od Štajerske ceste in 
obstoječe poselitve ob njej, ob tem je za priključitev gospodarske 
cone na obstoječo prometno infrastrukturo s povezovalno cesto 
načrtovan tudi dostop do Štajerske ceste) in 
- varianta 4 - vzhodna varianta B (umestitev gospodarske 
cone na način, da je zagotovljen največji možni odmik od Štajerske 
ceste in obstoječe poselitve ob njej, ob tem je za priključitev 
gospodarske cone na obstoječo prometno infrastrukturo s 
povezovalno cesto načrtovan tudi dostop do Štajerske ceste). 

 

Vlagatelj pobude A. Bajuk 

Zaporedna številka 
pobude 

864 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1244/7, k. o. Podgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 1244/7, k. o. Podgorica, iz kmetijskih zemljišč 
(K1) v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Poseg bi pomenil razpršeno gradnjo, ki v prostoru predstavlja 
negativni pojav, le-tega pa je potrebno v največji možni meri 
sanirati in omejiti, saj je zanj značilna neracionalna izraba prostora, 
nezadostna komunalna opremljenost, ipd. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij le posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter 
organizirane gradnje. Predlagani poseg se nahaja tudi na območju 
varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). 

 

Vlagatelj pobude F. in T. Benet 

Zaporedna številka 
pobude 

1060 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 221/10, k. o. Podgorica, iz gozdnih zemljišč (Go) v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 221/10, k. o. 
Podgorica, iz gozdnih zemljišč (Go) v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
območju naravne vrednote. 



 

Vlagatelj pobude D. Berkopec 

Zaporedna številka 
pobude 

1591 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1244/5, k. o. Podgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1244/5, k. o. 
Podgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Poseg bi pomenil razpršeno gradnjo, ki v prostoru predstavlja 
negativni pojav, le-tega pa je potrebno v največji možni meri 
sanirati in omejiti, saj je zanj značilna neracionalna izraba prostora, 
nezadostna komunalna opremljenost, ipd. Poselitev se usmerja v 
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve 
naselij le posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter 
organizirane gradnje. Predlagani poseg se nahaja tudi na območju 
varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). 

 

Vlagatelj pobude R. Evačič 

Zaporedna številka 
pobude 

705 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo dopustne maksimalne višine 
stavbe (11,00 m) z namenom pridobitve pravnomočnega 
gradbenega dovoljenja.Pobuda se nanaša na spremembo 
dopustne maksimalne višine stavbe (11,00 m) z namenom 
pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V skladu s presojo sprejemljivosti pobud za legalizacijo 
nedovoljenih gradenj v okviru postopka sprememb in dopolnitev 
OPN MOL ID pobuda ni sprejemljiva, če je nedovoljena gradnja 
neskladna z omejitvami v prostoru in varstvenimi režimi ali če 
odstopa od določil veljavnega OPN MOL ID, ki zagotavljajo 
ohranjanje urbanističnih značilnosti v območju.  
Pobuda ni skladna z merili za presojo sprejemljivosti, saj gradnja ni 
značilna za obstoječi vzorec pozidave, poseg ni skladen z 
osnovnimi stavbnimi masami in z oblikovnimi značilnostmi okoliških 
objektov (višina objekta, naklon strehe), poseg ni bil dopusten v 
obdobju veljavnosti prejšnjih prostorskih predpisov in poslabšuje 
bivalno okolje sosedov. 

 

Vlagatelj pobude N. Gregorin 

Zaporedna številka 
pobude 

1577 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 106/1, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 106/1, k. o. 



Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli.  
Predlagani poseg ni v skladu z ohranitvijo ključnih prezračevalnih 
koridorjev, pomembnih za klimo mesta Ljubljana (elaborat Analiza 
klime mesta Ljubljana, naročnik Mestna občina Ljubljana, 
november 2000). Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi 
režimi, saj se nahaja na območju varstva najboljših kmetijskih 
zemljišč (K1). 

 

Vlagatelj pobude N. Gregorin 

Zaporedna številka 
pobude 

1578 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 636/23, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 636/23, k. o. 
Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Poseg bi pomenil razpršeno gradnjo, ki v prostoru predstavlja 
negativni pojav, le-tega pa je potrebno v največji možni meri 
sanirati in omejiti, saj je zanj značilna neracionalna izraba prostora, 
nezadostna komunalna opremljenost, ipd. Predlagani poseg ni v 
skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na vodovarstvenem 
območju z manj strogim vodovarstvenim režimom (VVO IIb) 
vodonosnika Ljubljanskega polja in na območju varstva najboljših 
kmetijskih zemljišč (K1). 

 

Vlagatelj pobude N. Gregorin 

Zaporedna številka 
pobude 

1632 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 97/2, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 97/2, k. o. 
Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli.  
Predlagani poseg ni v skladu z ohranitvijo ključnih prezračevalnih 
koridorjev, pomembnih za klimo mesta Ljubljana (elaborat Analiza 
klime mesta Ljubljana, naročnik Mestna občina Ljubljana, 
november 2000). Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi 
režimi, saj se nahaja na območju varstva najboljših kmetijskih 
zemljišč (K1). 

 



Vlagatelj pobude V. in A. Grošelj 

Zaporedna številka 
pobude 

1148 

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

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Poseg bi pomenil razpršeno gradnjo, ki v prostoru predstavlja 
negativni pojav, le-tega pa je potrebno v največji možni meri 
sanirati in omejiti, saj je zanj značilna neracionalna izraba prostora, 
nezadostna komunalna opremljenost, ipd. Predlagani poseg ni v 
skladu z ohranitvijo ključnih prezračevalnih koridorjev, pomembnih 
za klimo mesta Ljubljana (elaborat Analiza klime mesta Ljubljana, 
naročnik Mestna občina Ljubljana, november 2000). Predlagani 
poseg se nahaja tudi na območju varstva kmetijskih zemljišč. 

 

Vlagatelj pobude Inštitut za urbano ekonomiko d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

1008 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na legalizacijo dela objekta na zemljišču parc. 
št. 195, k. o. Črnuče.Pobuda se nanaša na legalizacijo dela objekta 
na zemljišču parc. št. 195, k. o. Črnuče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Poseg bi predstavljal razpršeno gradnjo, ki v prostoru predstavlja 
negativni pojav, le-tega pa je potrebno v največji možni meri 
sanirati in omejiti, saj je zanj značilna neracionalna izraba prostora, 
nezadostna komunalna opremljenost, ipd. Predlagani poseg ni v 
skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na območju naravne 
vrednote, na območju ekološko pomembnega območja ter na 
območju plazljivih in erozijsko nevarnih območij. 

 

Vlagatelj pobude Inštitut za urbano ekonomiko d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

1009 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo urbanističnih pogojev za 
zemljišče parc. št. 67/6 in 65, k. o. Črnuče: »Dopustijo se 
vzdrževalna dela, rekonstrukcija, gradnja nadstreškov v atriju, 
postavitev zimskega vrta.«Pobuda se nanaša na spremembo 
urbanističnih pogojev za zemljišče parc. št. 67/6 in 65, k. o. Črnuče: 
»Dopustijo se vzdrževalna dela, rekonstrukcija, gradnja 
nadstreškov v atriju, postavitev zimskega vrta.« 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Dopolni se PPIP (urbanistični pogoji). 

 



Vlagatelj pobude Inštitut za urbano ekonomiko d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

1204 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izris regulacijske linije ceste na zemljišču 
parc. št. 974/613, 946/6, 946/5, 946/7, 974/618 in 974/609, k. o. 
Črnuče.Pobuda se nanaša na izris regulacijske linije ceste na 
zemljišču parc. št. 974/613, 946/6, 946/5, 946/7, 974/618 in 
974/609, k. o. Črnuče. 

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

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Regulacijske linije za opredelitev ceste obravnavane pobude sledijo 
robu ceste, ki je opredeljen v PGD projektni dokumentaciji, 
izdelovalec GIRI d.o.o., št. projekta 11-494/11, Ljubljana, januar 
2011. Na odsekih, kjer je teren razgiban, je z regulacijskimi linijami 
v cestni koridor zajet še pas za ureditev obcestnih brežin; razširjeni 
pas za ureditev obcestnih brežin je širok do 1,60 m. 

 

Vlagatelj pobude B. Kavšek 

Zaporedna številka 
pobude 

264 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 126, k. o. Črnuče, iz gozdnih zemljišč (Gpn) v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 126, k. o. Črnuče, iz 
gozdnih zemljišč (Gpn) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko 
gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanja vrzeli.  
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
območju plazljivih in erozijsko nevarnih območij, poleg tega pa bi 
pomenil tudi poseganje v gozd, ki je opredeljen kot gozd z izjemno 
poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami, v katerem krčenje 
gozdnih površin ni dopustno. 

 

Vlagatelj pobude N. Kirn 

Zaporedna številka 
pobude 

1062 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 229/1, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 229/1, k. o. 
Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Predlagan 
poseg je glede na 1. mnenje Ministrstva za kmetijstvo in okolje 
(zdaj Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) 
nesprejemljiv, saj je predlog v nasprotju s predpisi in usmeritvami 
za varstvo kmetijskih zemljišč, v naselju pa so še razpoložljiva 



prosta stavbna zemljišča. 

 

Vlagatelj pobude F. Klemen 

Zaporedna številka 
pobude 

907 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 229/2 in 229/3, k. o. Podgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v 
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 229/2 in 229/3, k. o. 
Podgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Vsebina pobude, ki se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 229/3, k. o. Podgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) 
v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo, je že vključena v 
OPN MOL ID. 
 
Pobuda, ki se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča 
parc. št. 229/2, k. o. Podgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v 
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo, ni sprejemljiva. 
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanja vrzeli. 
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
območju naravne vrednote in na območju varstva najboljših 
kmetijskih zemljišč (K1). 

 

Vlagatelj pobude M. Klemen 

Zaporedna številka 
pobude 

906 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 229/2 in 229/3, k. o. Podgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v 
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 229/2 in 229/3, k. o. 
Podgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Vsebina pobude, ki se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 229/3, k. o. Podgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) 
v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo, je že vključena v 
OPN MOL ID. 
 
Pobuda, ki se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča 
parc. št. 229/2, k. o. Podgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v 
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo, ni sprejemljiva. 
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanja vrzeli. 
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
območju naravne vrednote in na območju varstva najboljših 
kmetijskih zemljišč (K1). 

 

Vlagatelj pobude M. Knez 



Zaporedna številka 
pobude 

871 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 794/35, k. o. Črnuče, iz območja proizvodnih dejavnosti (IG) v 
namensko rabo z možnostjo poslovno stanovanjske 
gradnje.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 794/35, k. o. Črnuče, iz območja proizvodnih 
dejavnosti (IG) v namensko rabo z možnostjo poslovno 
stanovanjske gradnje. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda glede spremembe namenske rabe zemljišča parc. št. 
794/35, k. o. Črnuče, iz primarne rabe v stavbno zemljišče je že 
vključena v OPN MOL ID. Zemljišče se nahaja v EUP ČR-587 z 
namensko rabo prostora IG - gospodarske cone. 
 
Pobuda glede možnosti poslovno stanovanjske gradnje v EUP ČR-
587 z namensko rabo prostora IG - gospodarske cone, se ne 
upošteva. Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči in ni 
v skladu z vodilnimi izhodišči za opredelitev razvoja v MOL in ni v 
skladu z razvojnimi potrebami MOL glede na mednarodni, državni 
in regionalni vidik ter ni v skladu z razvojem gospodarstva v MOL, 
ki s ciljem ohranjanja delovnih mest podpira odpiranje novih 
gospodarskih con, ki bodo dovolj velike in tržno cenovno zanimive, 
ki bodo trajnostno naravnane in navezane na trajnostne prometne 
tokove (predvsem na železniško omrežje) ter energetsko omrežje. 
Predlagani poseg ni v skladu z načeli trajnostnega razvoja mesta 
(zagotavljanje ustreznih odmikov in zelenih pasov na stiku območij 
proizvodnih dejavnosti in območij stanovanj). 

 

Vlagatelj pobude G. in J. Kos 

Zaporedna številka 
pobude 

1157 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 103/5 in 105/1, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1, K2) v 
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 103/5 in 105/1, k. o. 
Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1, K2) v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli.  
Predlagani poseg ni v skladu z ohranitvijo ključnih prezračevalnih 
koridorjev, pomembnih za klimo mesta Ljubljana (elaborat Analiza 
klime mesta Ljubljana, naročnik Mestna občina Ljubljana, 
november 2000). Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi 
režimi, saj se nahaja na območju varstva najboljših kmetijskih 
zemljišč (K1). 

 

Vlagatelj pobude J. Kosec 

Zaporedna številka 
pobude 

966 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 



št. 637/12, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče za gradnjo kmetijskih objektov.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 637/12, k. o. 
Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za 
gradnjo kmetijskih objektov. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanja vrzeli. 
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
vodovarstvenem območju z manj strogim vodovarstvenim režimom 
(VVO IIb) vodonosnika Ljubljanskega polja in na območju varstva 
najboljših kmetijskih zemljišč (K1). 

 

Vlagatelj pobude J. Kosec 

Zaporedna številka 
pobude 

1194 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 637/10, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 637/10, k. o. 
Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
ekološko pomembnem območju, na ožjem vodovarstvenem 
območju z manj strogim vodovarstvenim režimom (VVO IIb) 
vodonosnika Ljubljanskega polja in na območju varstva najboljših 
kmetijskih zemljišč (K1). 

 

Vlagatelj pobude J. Kosec 

Zaporedna številka 
pobude 

1250 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 656/6, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 656/6, k. o. 
Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanja vrzeli. 
Predlagani poseg se nahaja tudi na območju varstva najboljših 
kmetijskih zemljišč (K1). 

 

Vlagatelj pobude Š. Koželj 

Zaporedna številka 
pobude 

520 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 270/2, k. o. Črnuče, iz območja zelenih površin (ZDo) v območje 
stanovanj (SSse).Pobuda se nanaša na spremembo namenske 
rabe zemljišča parc. št. 270/2, k. o. Črnuče, iz območja zelenih 



površin (ZDo) v območje stanovanj (SSse). 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči Prostorskega 
reda Slovenije in ni v skladu s strateškimi izhodišči OPN MOL SD. 
Ta izhodišča določajo: Pri načrtovanju poselitve je treba za 
zagotavljanje varčne in učinkovite rabe prostora izkoriščati 
neizkoriščena ali slabo izkoriščena zemljišča za gradnjo znotraj 
obstoječih meja poselitvenih območij, vendar ne na račun območij 
zelenih površin in drugih javnih odprtih prostorov. Znotraj območij 
stanovanj je treba zagotoviti ustrezno razmestitev, količino in 
opremljenost javnih, odprtih, bivalnih, igralnih in rekreacijskih 
površin (zelenih površin in drugih javnih odprtih prostorov). 
Predlagani poseg ni v skladu z načeli trajnostnega razvoja mesta 
(ohranjanje zelenih površin, zagotavljanje ustrezne klimatske, 
bivalne in ekološke kakovosti v urbanem okolju, omejevanje 
pozidave robov zelenih površin). Predlagani poseg ni v skladu z 
Urbanističnim načrtom, ki določa, da se brežine Črnušnice z 
obvodnim pasom ohranja kot zeleni pas. 

 

Vlagatelj pobude A. Križnjak 

Zaporedna številka 
pobude 

1584 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 110/1, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 110/1, k. o. 
Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli.  
Predlagani poseg ni v skladu z ohranitvijo ključnih prezračevalnih 
koridorjev, pomembnih za klimo mesta Ljubljana (elaborat Analiza 
klime mesta Ljubljana, naročnik Mestna občina Ljubljana, 
november 2000). Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi 
režimi, saj se nahaja na območju varstva najboljših kmetijskih 
zemljišč (K1). 

 

Vlagatelj pobude A. Križnjak 

Zaporedna številka 
pobude 

1585 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 625/2 in 625/35, k. o. Nadgorica, v zemljišče za gradnjo 
poslovnih in industrijskih objektov. 
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 625/3 in 625/5, k. o. Nadgorica, iz območja zelenih površin (ZS) 
v zemljišče za gradnjo poslovnih in industrijskih objektov.Pobuda 
se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 625/2 
in 625/35, k. o. Nadgorica, v zemljišče za gradnjo poslovnih in 
industrijskih objektov. 
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 625/3 in 625/5, k. o. Nadgorica, iz območja zelenih površin (ZS) 



v zemljišče za gradnjo poslovnih in industrijskih objektov. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda glede spremembe namenske rabe zemljišča parc. št. 625/2 
in 625/35, k. o. Nadgorica, iz primarne rabe v zemljišče za gradnjo 
poslovnih in industrijskih objektov, se ne upošteva. Zemljišče se 
nahaja v območju EUP ČR-704 z namensko rabo prostora ZDd – 
druge zelene površine, v katerem je treba urediti dvoredni drevored 
ob Brnčičevi ulici. 
Pobuda glede spremembe namenske rabe zemljišča parc. št. 625/3 
in 625/5, k. o. Nadgorica, iz območja zelenih površin (ZS) v 
zemljišče za gradnjo poslovnih in industrijskih objektov, ni v skladu 
s strateškimi izhodišči. Predlagani poseg ni v skladu z načeli 
trajnostnega razvoja mesta (zaščita pomembnih ekoloških 
koridorjev in njihove navezave na širši regionalni prostor, 
ohranjanje zelenih površin, zagotavljanje ustrezne klimatske, 
bivalne in ekološke kakovosti v urbanem okolju, omejevanje 
pozidave robov večjih zelenih površin). Predlagani poseg ni v 
skladu z ohranitvijo ključnih prezračevalnih koridorjev, pomembnih 
za klimo mesta Ljubljana (elaborat Analiza klime mesta Ljubljana, 
naročnik Mestna občina Ljubljana, november 2000). 

 

Vlagatelj pobude A. Križnjak 

Zaporedna številka 
pobude 

1586 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 534, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 534, k. o. 
Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Poseg bi predstavljal razpršeno gradnjo, ki v prostoru predstavlja 
negativni pojav, le-tega pa je potrebno v največji možni meri 
sanirati in omejiti, saj je zanj značilna neracionalna izraba prostora, 
nezadostna komunalna opremljenost, ipd. Predlagani poseg ni v 
skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na območju Natura 2000, 
na ekološko pomembnem območju, na vodovarstvenem območju z 
manj strogim vodovarstvenim režimom (VVO IIb) vodonosnika 
Ljubljanskega polja in na območju varstva najboljših kmetijskih 
zemljišč (K1). 

 

Vlagatelj pobude A. Križnjak 

Zaporedna številka 
pobude 

1587 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 75/1, k. o. Nadgorica, iz območja zelenih površin (ZS) v 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 75/1, k. o. 
Nadgorica, iz območja zelenih površin (ZS) v zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 



Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči Prostorskega 
reda Slovenije in ni v skladu s strateškimi izhodišči OPN MOL SD. 
Ta izhodišča določajo: Pri načrtovanju poselitve je treba za 
zagotavljanje varčne in učinkovite rabe prostora izkoriščati 
neizkoriščena ali slabo izkoriščena zemljišča za gradnjo znotraj 
obstoječih meja poselitvenih območij, vendar ne na račun območij 
zelenih površin in drugih javnih odprtih prostorov. Znotraj območij 
stanovanj je treba zagotoviti ustrezno razmestitev, količino in 
opremljenost javnih, odprtih, bivalnih, igralnih in rekreacijskih 
površin (zelenih površin in drugih javnih odprtih prostorov). 
Predlagani poseg ni v skladu z načeli trajnostnega razvoja mesta 
(ohranjanje zelenih površin, zagotavljanje ustrezne klimatske, 
bivalne in ekološke kakovosti v urbanem okolju, omejevanje 
pozidave robov zelenih površin). V Urbanističnem načrtu je 
obravnavano območje v Zasnovi zelenih površin opredeljeno kot 
ključna javna površina zelenega sistema. 

 

Vlagatelj pobude A. Križnjak 

Zaporedna številka 
pobude 

1633 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 625/3 in 625/5, k. o. Nadgorica, iz območja zelenih površin (ZS) 
v zemljišče za gradnjo poslovnih in industrijskih objektov.Pobuda 
se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 625/3 
in 625/5, k. o. Nadgorica, iz območja zelenih površin (ZS) v 
zemljišče za gradnjo poslovnih in industrijskih objektov. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči. Predlagani 
poseg ni v skladu z načeli trajnostnega razvoja mesta (zaščita 
pomembnih ekoloških koridorjev in njihove navezave na širši 
regionalni prostor, ohranjanje zelenih površin, zagotavljanje 
ustrezne klimatske, bivalne in ekološke kakovosti v urbanem okolju, 
omejevanje pozidave robov večjih zelenih površin). Predlagani 
poseg ni v skladu z ohranitvijo ključnih prezračevalnih koridorjev, 
pomembnih za klimo mesta Ljubljana (elaborat Analiza klime mesta 
Ljubljana, naročnik Mestna občina Ljubljana, november 2000). 

 

Vlagatelj pobude D. in D. Legiša 

Zaporedna številka 
pobude 

1590 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 221/9, k. o. Podgorica, iz gozdnih zemljišč (Go) v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 221/9, k. o. 
Podgorica, iz gozdnih zemljišč (Go) v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
območju naravne vrednote. 

 



Vlagatelj pobude S. Lukeži 

Zaporedna številka 
pobude 

454 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 637/9, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 637/9, k. o. 
Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanja vrzeli. 
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). 

 

Vlagatelj pobude Master neprimičnine d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

949 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na opredelitev samostojne EUP z namensko 
rabo SSsv, tipom zazidave V, etažnostjo P+5 in načinom urejanja z 
OPN MOL za zemljišča parc. št. 1107/112, 1107/127, 1107/52, 
1107/114, 1107/100, 1107/27, 1107/54, 1107/117, 1107/118, 
1107/115, 1107/116, 1107/124 in 1107/126, vse k. o. 
Črnuče.Pobuda se nanaša na opredelitev samostojne EUP z 
namensko rabo SSsv, tipom zazidave V, etažnostjo P+5 in 
načinom urejanja z OPN MOL za zemljišča parc. št. 1107/112, 
1107/127, 1107/52, 1107/114, 1107/100, 1107/27, 1107/54, 
1107/117, 1107/118, 1107/115, 1107/116, 1107/124 in 1107/126, 
vse k. o. Črnuče. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda za združitev zemljišč dela EUP ČR-449 in dela EUP ČR-
483 se ne upošteva.  
Predlagani poseg na funkcionalna zemljišča obstoječe 
stanovanjske soseske ni v skladu s strateškimi izhodišči in ni v 
skladu z urbanističnimi kriteriji.  
Zemljišča v EUP ČR-449 pripadajo funkcionalnim zemljiščem 
(parkirišču, javni poti in skupnim zelenim površinam soseske) 
obstoječe stanovanjske soseske BS100 – Cesta 24. junija.  
Med temeljnimi cilji prostorskega razvoja MOL je tudi 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. V Strateškem delu OPN 
MOL so karakteristična območja opredeljena kot prednostna 
območja celovite prenove. Določila OPN MOL SD določajo: 
»Celovita prenova in revitalizacija sta predvideni v obstoječih 
stanovanjskih soseskah. Celovita prenova je usmerjena zlasti v 
odpravo strukturnih in infrastrukturnih pomanjkljivosti obstoječega 
stanovanjskega sklada. Gre za fizično prenovo objektov, 
programske dopolnitve in urejanje odprtih površin zlasti v 



soseskah, ki so bile zgrajene pred letom 1990.« Med cilji 
Urbanističnega načrta MOL za območja kompaktnega mesta so 
tudi usmerjanje razvoja karakterističnih mestnih območij, 
valorizacija in sanacija pripadajočih površin karakterističnih 
območij, tudi skozi ohranitev in povečanje obstoječega zelenja. 
Odstopanja od potrjene gradbene dokumentacije pomenijo kršitev 
predpisov, ki veljajo za to območje. Takšni posegi znižujejo 
vrednost soseske, ki je prav s svojo subtilno urbanistično zasnovo 
(kvalitetno oblikovan javni prostor in nezasičenost v gradbeni masi) 
prepoznana kot območje z višjo kvaliteto bivanja. Gre za 
zaključeno območje in se kot tako ohranja. 
V skladu z urbanističnimi kriteriji novogradnje objektov in dodatno 
zgoščevanje poselitve ter poslabševanje bivalnih pogojev, 
predvsem s posegi na parkirišča, javno pot in odprte zelene 
površine, niso dovoljeni. 
 Pobuda za opredelitev načina urejanja z OPN MOL se upošteva. 
Na navedenih parcelah se spremeni način urejanja iz OPPN v 
OPN. 

 

Vlagatelj pobude P. Mlekuž 

Zaporedna številka 
pobude 

947 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 221/12, k. o. Podgorica, iz gozdnih zemljišč (Go) v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo (priključitev k EUP ČR-
417).Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča 
parc. št. 221/12, k. o. Podgorica, iz gozdnih zemljišč (Go) v 
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo (priključitev k EUP 
ČR-417). 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
območju naravne vrednote. 

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Črnuče 

Zaporedna številka 
pobude 

1773 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na opredelitev javne intervencijske poti in na 
izris regulacijske linije ceste v Sp. Črnučah med Cesto 24. junija in 
Cesto Koroškega bataljona na zemljišču parc. št. 1855/12, k. o. 
Stožice.Pobuda se nanaša na opredelitev javne intervencijske poti 
in na izris regulacijske linije ceste v Sp. Črnučah med Cesto 24. 
junija in Cesto Koroškega bataljona na zemljišču parc. št. 1855/12, 
k. o. Stožice. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Skladno z obstoječim stanjem v prostoru in v povezavi z evidenco 
nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana se izriše 
regulacijske linije za določitev javne poti za vsa vozila. Z 
regulacijskimi linijami se izriše približno 4,00 m širok prometni 
koridor, enako kot je že določen prometni koridor v smeri proti 
vzhodu. Os za določitev javne poti za vsa vozila je v veljavnem 
OPN MOL ID že podana. 

 



Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Črnuče 

Zaporedna številka 
pobude 

1774 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na opredelitev obstoječe pešpoti (od Ceste 24. 
junija do Ceste Koroškega bataljona, na zemljišču parc. št. 
1107/32, 1107/33, 1107/31, 1107/128 in 1107/1, k. o. Črnuče) kot 
javne prometne površine in z izrisom regulacijske linije v OPN MOL 
ID.Pobuda se nanaša na opredelitev obstoječe pešpoti (od Ceste 
24. junija do Ceste Koroškega bataljona, na zemljišču parc. št. 
1107/32, 1107/33, 1107/31, 1107/128 in 1107/1, k. o. Črnuče) kot 
javne prometne površine in z izrisom regulacijske linije v OPN MOL 
ID. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Skladno z obstoječim stanjem v prostoru in v povezavi z evidenco 
nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana se izriše 
regulacijske linije za določitev javne peš poti, ki v naravi predstavlja 
peš pot do vrtca in peš pot v stanovanjskem naselju v Spodnjih 
Črnučah. Z regulacijskimi linijami se izriše 1,20 m do 2,50 m širok 
prometni koridor ter os prometnice.  
Skladno z obstoječim stanjem v prostoru in v povezavi z evidenco 
nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana se doriše tudi 
regulacijske linije in osi za določitev javnih peš poti znotraj soseske 
v enoti urejanja prostora ČR-449; izriše se mrežasti sistem 1,20 m 
do 2,50 m širokih javnih peš poti. 

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Črnuče 

Zaporedna številka 
pobude 

1775 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na predlog opredelitve obstoječe pešpoti v 
stanovanjskem naselju ob Polanškovi ulici in Mlinski poti kot javno 
pešpot.Pobuda se nanaša na predlog opredelitve obstoječe pešpoti 
v stanovanjskem naselju ob Polanškovi ulici in Mlinski poti kot 
javno pešpot. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Skladno z obstoječim stanjem v prostoru in v povezavi z evidenco 
nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana se izriše 
regulacijske elemente za določitev javne peš poti, ki v naravi 
predstavlja komunikacijsko peš pot in intervencijsko pot v območju 
naselja Polanškove in Mlinske poti. Z regulacijskimi linijami se 
izriše do 3,0 m širok prometni koridor ter os javne peš poti. 

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Črnuče 

Zaporedna številka 
pobude 

1776 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na vnos peš dostopov 1) od Poti k sejmišču do 
Vrtca Črnuče in 2) od Poti k sejmišču do pokopališča.Pobuda se 
nanaša na vnos peš dostopov 1) od Poti k sejmišču do Vrtca 
Črnuče in 2) od Poti k sejmišču do pokopališča. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Del pobude, ki se nanaša na izris peš dostopa od Poti k sejmišču 
do pokopališča v dolžini cca. 20 m, je že vključen v OPN MOL ID. 
Enota urejanja prostora ČR-575, ki zajema celotno območje 



pokopališča, je na svojem južnem robu prislonjena na prometnico, 
ki je sicer del sosednje enote urejanja prostora, je pa opredeljena z 
osjo in regulacijskimi linijami. Določila veljavnega OPN MOL ID že 
omogočajo ureditev komunikacijske peš poti znotraj enote urejanja 
prostora ČR-575 in s stikom s prometnico, ki leži na robu sosednje 
enote urejanja prostora. 
Del pobude, ki se nanaša na izris regulacijskih elementov za 
določitev peš poti do osnovne šole Maksa Pečarja in vrtca Črnuče, 
je sprejemljiv. Izriše se regulacijske linije in os za določitev javne 
peš poti, ki v naravi predstavljata peš pot do vrtca in šole. 

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Črnuče 

Zaporedna številka 
pobude 

1777 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na opredelitev obstoječih otroških igrišč 
(otroško igrišče ob intervencijski poti v Sp. Črnučah, ob 
intervencijski poti južno od stolpiča 7, na zemljišču parc. št. 
1855/18, k. o. Stožice in otroško igrišče ob intervencijski poti v Sp. 
Črnučah, pod intervencijsko potjo in severno od stolpiča 11, na 
zemljišču parc. št. 1855/12, k. o. Stožice) kot javnih otroških igrišč v 
OPN MOL ID.Pobuda se nanaša na opredelitev obstoječih otroških 
igrišč (otroško igrišče ob intervencijski poti v Sp. Črnučah, ob 
intervencijski poti južno od stolpiča 7, na zemljišču parc. št. 
1855/18, k. o. Stožice in otroško igrišče ob intervencijski poti v Sp. 
Črnučah, pod intervencijsko potjo in severno od stolpiča 11, na 
zemljišču parc. št. 1855/12, k. o. Stožice) kot javnih otroških igrišč v 
OPN MOL ID. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

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

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Črnuče 

Zaporedna številka 
pobude 

1778 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na opredelitev obstoječega otroškega igrišča 
(ob intervencijski poti v Sp. Črnučah, nad intervencijsko potjo in 
južno od stanovanjskega stolpiča 72A, na zemljišču parc. št. 
1107/82, 1107/81, 1107/15, 1107/94, 1107/42, 1107/32, k. o. 
Črnuče) kot javno otroško igrišče v OPN MOL ID.Pobuda se 
nanaša na opredelitev obstoječega otroškega igrišča (ob 
intervencijski poti v Sp. Črnučah, nad intervencijsko potjo in južno 



od stanovanjskega stolpiča 72A, na zemljišču parc. št. 1107/82, 
1107/81, 1107/15, 1107/94, 1107/42, 1107/32, k. o. Črnuče) kot 
javno otroško igrišče v OPN MOL ID. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

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

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Črnuče 

Zaporedna številka 
pobude 

1779 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na predlog opredelitve obstoječega otroškega 
igrišča v stanovanjskem naselju ob Polanškovi ulici kot javno 
otroško igrišče.Pobuda se nanaša na predlog opredelitve 
obstoječega otroškega igrišča v stanovanjskem naselju ob 
Polanškovi ulici kot javno otroško igrišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

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

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Črnuče 

Zaporedna številka 
pobude 

1780 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na predlog opredelitve obstoječega otroškega 
igrišča v stanovanjskem naselju ob Mlinski poti kot javno otroško 
igrišče.Pobuda se nanaša na predlog opredelitve obstoječega 
otroškega igrišča v stanovanjskem naselju ob Mlinski poti kot javno 
otroško igrišče. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 



Obrazložitev stališča 
do pobude 

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

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Črnuče 

Zaporedna številka 
pobude 

1781 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na predlog novih otroških igrišč v naseljih Ježa 
in Nadgorica.Pobuda se nanaša na predlog novih otroških igrišč v 
naseljih Ježa in Nadgorica. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda se upošteva na način, da se za naselje Ježa kot območje 
za ureditev javnega otroškega igrišča določi EUP ČR-520, za 
naselje Nadgorica pa je ureditev javnega otroškega igrišča 
določena že v veljavnem OPN MOL ID v EUP ČR-498. 

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Črnuče 

Zaporedna številka 
pobude 

1782 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na predlog novega otroškega igrišča v naselju 
Nadgorica na dveh možnih lokacijah: ČR-217 (ZS) oz. ČR-409 (Go, 
zemljišče parc. št. 25/1, k. o. Nadgorica).Pobuda se nanaša na 
predlog novega otroškega igrišča v naselju Nadgorica na dveh 
možnih lokacijah: ČR-217 (ZS) oz. ČR-409 (Go, zemljišče parc. št. 
25/1, k. o. Nadgorica). 

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

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda glede predloga novega otroškega igrišča v naselju 
Nadgorica v območju EUP ČR-217 (ZS) je že vključena v OPN 
MOL ID. 
V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in 
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer 
ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in 
rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo 
mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in 
se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih 
rabah. 

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Črnuče 

Zaporedna številka 
pobude 

1783 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na vnos lokacije nasipa ob vzhodnem delu 



Črnušnjice in severno od železniške proge v dolžini 50 m v OPN 
MOL ID.Pobuda se nanaša na vnos lokacije nasipa ob vzhodnem 
delu Črnušnjice in severno od železniške proge v dolžini 50 m v 
OPN MOL ID. 

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

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda glede vnosa lokacije nasipa ob vzhodnem delu Črnušnjice 
in severno od železniške proge v dolžini 50 m v OPN MOL ID je že 
vključena v OPN MOL ID. 
Po splošnih določilih Odloka OPN MOL ID (12. člen: drugi dopustni 
objekti in posegi v prostor) so vodnogospodarske ureditve (dela za 
vzdrževanje in urejanje voda, na primer zadrževalniki, ureditve za 
odvzem in odvod vode, ureditve poplavnih ravnic, nasipi za 
obrambo pred poplavami, regulacije vodotokov) dopustne na 
celotnem območju OPN MOL ID ne glede na določbe 11. člena 
odloka. 

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Črnuče 

Zaporedna številka 
pobude 

1785 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na določitev OPPN za vzhodni del starih Črnuč 
(za območje med Dunajsko cesto, železniško progo LJ – Kamnik, 
Črnušnjico in EUP ČR-523), ki naj se ga izdela hkrati z OPPN 
150.Pobuda se nanaša na določitev OPPN za vzhodni del starih 
Črnuč (za območje med Dunajsko cesto, železniško progo LJ – 
Kamnik, Črnušnjico in EUP ČR-523), ki naj se ga izdela hkrati z 
OPPN 150. 

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

Obrazložitev stališča 
do pobude 

OPN MOL ID dopušča uvedbo novega OPPN, saj velja, da se 
lahko OPPN izdela v skladu s predpisi s področja urejanja prostora 
za posamezni EUP ali manjše območje znotraj posameznega EUP 
tudi takrat, kadar njegova izdelava ni predvidena s tem odlokom, 
če: se za območje ali manjše območje znotraj posameznega EUP 
izkaže investicijski interes in ta ni v nasprotju s Strateškim 
prostorskim načrtom MOL za predlagano območje, gre za ureditve 
zaradi posledic naravnih in drugih nesreč, je na obstoječih 
gradbenih parcelah treba izvesti predhodno komasacijo, ni mogoče 
zagotoviti dostopov do gradbenih parcel, obstoječe lastništvo 
gradbenih parcel onemogoča racionalno gradnjo gospodarske 
javne infrastrukture, gre za gradnjo objektov in naprav gospodarske 
javne infrastrukture. 

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Črnuče 

Zaporedna številka 
pobude 

1786 

Povzetek pobude 13. Pobuda se nanaša na spremembo načina urejanja obstoječe 
gospodarske cone ob Brnčičevi ulici (ČR 473, ČR 545) iz OPN v 
OPPN s sanacijskim načrtom za varovanje okolja za obstoječe 
dejavnost; na prostih površinah naj se predvidijo dejavnosti, ki bodo 
ekološko sprejemljive; v urbanističnih pogojih naj bo podana 
zahteva za ozelenitev celotne cone v skladu z normativom po 
Odloku o OPN MOL – ID; Brnčičeva ulica naj bo v celotnem poteku 
obojestransko zasajena z drevoredom.13. Pobuda se nanaša na 



spremembo načina urejanja obstoječe gospodarske cone ob 
Brnčičevi ulici (ČR 473, ČR 545) iz OPN v OPPN s sanacijskim 
načrtom za varovanje okolja za obstoječe dejavnost; na prostih 
površinah naj se predvidijo dejavnosti, ki bodo ekološko 
sprejemljive; v urbanističnih pogojih naj bo podana zahteva za 
ozelenitev celotne cone v skladu z normativom po Odloku o OPN 
MOL – ID; Brnčičeva ulica naj bo v celotnem poteku obojestransko 
zasajena z drevoredom. 

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

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda glede uvedbe sanacijskega OPPN je že upoštevana v 
OPN MOL ID, saj je poleg OPPN, določenih na karti 5 (načini 
urejanja), dopustna izdelava OPPN v skladu s predpisi s področja 
urejanja prostora za posamezni EUP ali manjše območje znotraj 
posameznega EUP tudi takrat, kadar njegova izdelava ni 
predvidena s tem odlokom, če: se za območje ali manjše območje 
znotraj posameznega EUP izkaže investicijski interes in ta ni v 
nasprotju s Strateškim prostorskim načrtom MOL za predlagano 
območje, gre za ureditve zaradi posledic naravnih in drugih nesreč, 
je na obstoječih gradbenih parcelah treba izvesti predhodno 
komasacijo, ni mogoče zagotoviti dostopov do gradbenih parcel, 
obstoječe lastništvo gradbenih parcel onemogoča racionalno 
gradnjo gospodarske javne infrastrukture, gre za gradnjo objektov 
in naprav gospodarske javne infrastrukture. 
Pobuda glede zahteve za ozelenitev gospodarske cone v skladu z 
normativom po Odloku o OPN MOL ID je že upoštevana v OPN 
MOL ID, saj so za EUP ČR-473 in EUP ČR-545 določeni splošni 
prostorski izvedbeni pogoji, ki določajo, da mora biti FZP - faktor 
zelenih površin najmanj 15 % in da je treba v območju zelenih 
klinov upoštevati tudi določilo, da se FZP poveča za 5 %, število z 
odlokom OPN MOL ID predpisanih dreves v območjih, kjer je 
število dreves predpisano na hektar, pa za 20 % oziroma najmanj 
za eno drevo. 
Pobuda glede obojestranskega drevoreda na Brnčičevi ulici je že 
upoštevana v OPN MOL ID. Po celotni Brnčičevi ulici oz. severni 
tangenti je načrtovan obojestranski drevored. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2304 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na predlog, da se v OPN MOL ID za potrebe 
Vrtca Črnuče na Dunajski 400 dodatno nameni zemljišče parc. št. 
589/1 del, 589/5 in 589/6, k. o. Črnuče.Pobuda se nanaša na 
predlog, da se v OPN MOL ID za potrebe Vrtca Črnuče na Dunajski 
400 dodatno nameni zemljišče parc. št. 589/1 del, 589/5 in 589/6, 
k. o. Črnuče. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Parkirna mesta za vrtec Ostržek se uredi bližje vrtcu in z boljšo 
dostopnostjo od predlaganih parkirnih mest na severni strani 
Dunajske ceste, v ČR-524, ki bodo z vrtcem povezana z novo 
pešpotjo. Parkirna mesta na severni strani Dunajske ceste so 
namenjena objektom v EUP ČR-576. 

 



Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2305 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na predlog, da se v OPN MOL ID za potrebe 
ureditve parkirišča pri Vrtcu Črnuče, Enota Sapramiška, na Cesti 
24. junija 48, dodatno nameni zemljišče parc. št. 974/732 in del 
974/739, k. o. Črnuče.Pobuda se nanaša na predlog, da se v OPN 
MOL ID za potrebe ureditve parkirišča pri Vrtcu Črnuče, Enota 
Sapramiška, na Cesti 24. junija 48, dodatno nameni zemljišče parc. 
št. 974/732 in del 974/739, k. o. Črnuče. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Skladno z obstoječim stanjem v prostoru in v povezavi z evidenco 
nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana se izriše 
regulacijske linije. 
Pobuda glede ureditve parkirnih mest za potrebe vrtca je že 
upoštevana v OPN MOL ID, 38. člen omogoča urejanje parkirnim 
mest na drugih ustreznih površinah v bližini ali izdelavo 
mobilnostnega načrta. Zemljišče parc. št. 974/732, k. o. Črnuče, in 
del parc. št. 974/739, k. o. Črnuče, sta določeni kot javna površina, 
zato se na tem delu lahko vzpostavi režim kratkotrajnega parkiranja 
za potrebe vrtca. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2028 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izris pešpoti z Dunajske ceste preko 
parkirišča do OŠ Maksa Pečarja Ljubljana – Črnuče.Pobuda se 
nanaša na izris pešpoti z Dunajske ceste preko parkirišča do OŠ 
Maksa Pečarja Ljubljana – Črnuče. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Skladno s pobudo se v OPN MOL ID doda regulacijske elemente 
za določitev javne peš poti, ki predstavlja pot do osnovne šole. 
Izriše se regulacijske linije in os od Dunajske ceste, to je od meje 
enote urejanja prostora ČR-526 do objekta osnovne šole, preko 
enot urejanja prostora ČR-606 in ČR-300. Izriše se 1,80 m širok 
koridor javne peš poti, to je v enaki širini, kot je že določen s 
potekom mej zemljišč 585/17 in 585/19, k. o. Črnuče. V enoti 
urejanja prostora ČR-606 se pot izriše ob zahodnem robu zemljišča 
s parcelno št. 585/13, k. o. Črnuče, nadaljuje se preko zemljišča 
585/19, ter nato v smeri proti severu v enoti urejanja prostora ČR-
300 preko zemljišča s parcelno št. 585/17, nadaljuje pa se preko že 
obstoječe poti preko travnika in naprej ob šolskem igrišču do 
šolskega objekta. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2259 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izris regulacijske linije ceste v naselju 
Nadgorica.Pobuda se nanaša na izris regulacijske linije ceste v 
naselju Nadgorica. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča Skladno z obstoječim stanjem v prostoru in v povezavi z evidenco 



do pobude nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana se izriše 
regulacijske linije in os prometnice. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2261 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izris RL v ČR-496.Pobuda se nanaša na izris 
RL v ČR-496. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Osnovna zahteva prometnega urejanja na obravnavanem območju 
je vzpostavitev prometne mreže, ki bo omogočala dostop do vseh 
ureditev v prostoru tako stanovalcem in izvajalcem dejavnosti v 
prostoru kot tudi učinkovito dostopnost izvajalcem mestnih javnih 
služb (odvoz odpadkov, vzdrževanje komunalnih naprav, 
vzdrževanje cest, približevanje javnega prometa poseljenim 
območjem...), intervencijskim službam in reševalcem. Regulacijski 
elementi v veljavnem OPN MOL ID določajo posodobljeno 
prometno mrežo z upoštevanjem minimalnih prometno tehničnih in 
prometno varnostnih elementov. Skladno z določili odloka OPN 
MOL ID, 23. člen, (3)točka, prva alineja, je v postopku OPPN ali na 
podlagi gradbenega dovoljenja za cesto ali s projektom za izvedbo 
rekonstrukcije ceste dopustno ob soglasju organa Mestne uprave 
MOL, pristojnega za promet, prilagoditi traso ceste projektni rešitvi. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2281 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izris pešpoti do OŠ Maksa Pečarja Ljubljana 
– Črnuče.Pobuda se nanaša na izris pešpoti do OŠ Maksa Pečarja 
Ljubljana – Črnuče. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Skladno s pobudo se v OPN MOL ID doda regulacijske elemente 
za določitev javne peš poti, ki predstavlja pot do osnovne šole. 
Izriše se regulacijske linije in os od Dunajske ceste, to je od meje 
enote urejanja prostora ČR-526 do objekta osnovne šole, preko 
enot urejanja prostora ČR-606 in ČR-300. Izriše se 1,80 m širok 
koridor javne peš poti, to je v enaki širini, kot je že določen s 
potekom mej zemljišč 585/17 in 585/19, k. o. Črnuče. V enoti 
urejanja prostora ČR-606 se pot izriše ob zahodnem robu zemljišča 
s parcelno št. 585/13, k. o. Črnuče, nadaljuje se preko zemljišča 
585/19, ter nato v smeri proti severu v enoti urejanja prostora ČR-
300 preko zemljišča s parcelno št. 585/17, nadaljuje pa se preko že 
obstoječe poti preko travnika in naprej ob šolskem igrišču do 
šolskega objekta. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2439 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na opredelitev zemljišča parc. št. 839, k. o. 
Črnuče, z namensko rabo CDc in na spremembo RL z namenom 
zagotovitve dostopa do območja ZS.Pobuda se nanaša na 



opredelitev zemljišča parc. št. 839, k. o. Črnuče, z namensko rabo 
CDc in na spremembo RL z namenom zagotovitve dostopa do 
območja ZS. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda se upošteva na način, da se poveča območje CDc ter 
popravi RL tako, da se zagotovi dostop do območja ZS (EUP ČR-
498). 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2440 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na odvečen izris RL v območju CDo.Pobuda se 
nanaša na odvečen izris RL v območju CDo. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda se upošteva, RL se briše. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2450 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na predlog, da se ukine RL, ki poteka po 
zemljišču parc. št. 1017/4, k. o. Podgorica.Pobuda se nanaša na 
predlog, da se ukine RL, ki poteka po zemljišču parc. št. 1017/4, k. 
o. Podgorica. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda se upošteva, RL po zemljišču parc. št. 1017/4, k. o. 
Podgorica, se ukine. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2485 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na predlog, da se iz OPPN 64 izvzame gozdnati 
del območja OPPN.Pobuda se nanaša na predlog, da se iz OPPN 
64 izvzame gozdnati del območja OPPN. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda se upošteva, saj gre za upoštevanje dejanske rabe 
prostora in omejitev v prostoru z vidika varstva narave (predlagano 
območje je del ekološko pomembnega območja). 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2507 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na razdelitev OPPN 64 na dva dela: a) ukinitev 
dela OPPN in spremembo namenske rabe prostora v CDd – 
območja centralnih dejavnosti brez stanovanj, b) ohranitev dela 
OPPN in spremembo namenske rabe prostora v CU – osrednja 
območja centralnih dejavnosti.Pobuda se nanaša na razdelitev 
OPPN 64 na dva dela: a) ukinitev dela OPPN in spremembo 
namenske rabe prostora v CDd – območja centralnih dejavnosti 
brez stanovanj, b) ohranitev dela OPPN in spremembo namenske 



rabe prostora v CU – osrednja območja centralnih dejavnosti. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda se upošteva, saj gre za optimizacijo namenskih rab 
prostora z vidika obstoječih gospodarskih dejavnosti v območju. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2394 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na razširitev območja za vrtičkarstvo (EUP ČR-
697) z namenom ureditve mestnih vrtov.Pobuda se nanaša na 
razširitev območja za vrtičkarstvo (EUP ČR-697) z namenom 
ureditve mestnih vrtov. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda se upošteva na način, da se z namenom zagotovitve 
ustreznega območja za ureditev mestnih vrtov optimizira meje 
EUP. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2335 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na predlog, da se v OPN MOL ID za območje 
poligona varne vožnje v Nadgorici opredeli kot sekundarna raba 
območje za zasilno namestitev, območje pa se naj temu ustrezno 
tudi komunalno opremi za oskrbo večjega števila ljudi.Pobuda se 
nanaša na predlog, da se v OPN MOL ID za območje poligona 
varne vožnje v Nadgorici opredeli kot sekundarna raba območje za 
zasilno namestitev, območje pa se naj temu ustrezno tudi 
komunalno opremi za oskrbo večjega števila ljudi. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Del območja se opredeli za območje za zasilno namestitev, saj je 
zaradi večjih utrjenih, asfaltiranih, odvodnjavanih površin zelo 
primerno za postavitev kontejnerjev in prikolic za zasilno bivanje. 
Območje za zasilno namestitev bo natančneje določeno ob vnosu 
sprejetega OPPN v vsebine OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pobude L. Nagode Gogala 

Zaporedna številka 
pobude 

784 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 443/16, k. o. Nadgorica, iz gozdnih zemljišč (Go) v zazidljivo 
zemljišče (SSse).Pobuda se nanaša na spremembo namenske 
rabe zemljišča parc. št. 443/16, k. o. Nadgorica, iz gozdnih zemljišč 
(Go) v zazidljivo zemljišče (SSse). 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli.  
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
območju plazljivih in erozijsko nevarnih območij. 

 

Vlagatelj pobude L. Nagode Gogala 



Zaporedna številka 
pobude 

787 

Povzetek pobude Pobuda je dodatno pojasnilo k pobudi 784.Pobuda je dodatno 
pojasnilo k pobudi 784. 

Stališče do pobude Pobuda podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda podaja mnenje. 

 

Vlagatelj pobude M. Novaković 

Zaporedna številka 
pobude 

279 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 168/5, k. o. Črnuče, iz gozdnih zemljišč (Gpn) v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 168/5, k. o. Črnuče, 
iz gozdnih zemljišč (Gpn) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko 
gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
območju plazljivih in erozijsko nevarnih območij. 

 

Vlagatelj pobude Občina Trzin 

Zaporedna številka 
pobude 

1388 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na kategorizacijo ceste in kolesarske povezave 
med Mestno občino Ljubljana in Občino Trzin, na podlagi katere bo 
razbremenjena obstoječa cestna povezava, ki je sedaj edina 
povezava za pretok prometa Ljubljana-Domžale-Kamnik.Pobuda se 
nanaša na kategorizacijo ceste in kolesarske povezave med 
Mestno občino Ljubljana in Občino Trzin, na podlagi katere bo 
razbremenjena obstoječa cestna povezava, ki je sedaj edina 
povezava za pretok prometa Ljubljana-Domžale-Kamnik. 

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

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V enoti urejanja prostora ČR-636 z namensko rabo PC je določena 
os lokalne krajevne ceste, določena je rekonstrukcija/obnova ceste 
ter ureditev kolesarskih stez ob cesti. Natančna določitev tipskega 
profila rekonstruirane ceste je predmet natančnejše projektne 
dokumentacije. Določila veljavnega OPN MOL ID omogočajo 
uskladitev elementov prečnega profila z odsekom, ki se nadaljuje v 
sosednjo občino, uresničitev le-tega je smiselna, ni pa predmet 
OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pobude D. Petelinkar 

Zaporedna številka 
pobude 

1199 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na preklic pobude 210, ki se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 803, 809/10, 809/11 
in 809/12, k. o. Črnuče, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče (priključitev k sosednji gospodarski coni ČR-587 IG).  



Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 803, 809/10, 809/11 in 809/12, k. o. Črnuče, iz kmetijskih 
zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče (IK).Pobuda se nanaša na 
preklic pobude 210, ki se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 803, 809/10, 809/11 in 809/12, k. o. Črnuče, iz 
kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče (priključitev k sosednji 
gospodarski coni ČR-587 IG).  
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 803, 809/10, 809/11 in 809/12, k. o. Črnuče, iz kmetijskih 
zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče (IK). 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg se v delu v skladu z urbanističnimi kriteriji 
zgoščanja in zaokroževanja naselij priključi k sosednji EUP ČR-
446. 

 

Vlagatelj pobude P. Petrina 

Zaporedna številka 
pobude 

625 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 892 in 974/24, k. o. Črnuče, iz kmetijskih zemljišč (K1) v 
zazidljivo zemljišče za novo razvojno območje in območje širitve 
poselitve za potrebe po večjih razvojnih projektih oz. posegih, ki za 
izvedbo potrebujejo velike površine in jih v že obstoječih conah ni 
možno več izpeljati.Pobuda se nanaša na spremembo namenske 
rabe zemljišča parc. št. 892 in 974/24, k. o. Črnuče, iz kmetijskih 
zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za novo razvojno območje in 
območje širitve poselitve za potrebe po večjih razvojnih projektih 
oz. posegih, ki za izvedbo potrebujejo velike površine in jih v že 
obstoječih conah ni možno več izpeljati. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
ekološko pomembnem območju, na vodovarstvenem območju z 
manj strogim vodovarstvenim režimom (VVO IIb) vodonosnika 
Ljubljanskega polja in na območju varstva najboljših kmetijskih 
zemljišč (K1). 

 

Vlagatelj pobude J. in M. Plazar 

Zaporedna številka 
pobude 

1243 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na vknjižbo lastninske pravice zemljišča parc. 
št. 321/34, k. o. Črnuče.Pobuda se nanaša na vknjižbo lastninske 
pravice zemljišča parc. št. 321/34, k. o. Črnuče. 

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

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda se ne nanaša na vsebine OPN MOL ID. Z OPN MOL ID 
javnih površin na obravnavanem zemljišču ni predvidenih. 

 

Vlagatelj pobude B. Podrebarac 

Zaporedna številka 
pobude 

236 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 182/2, k. o. Podgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 



zemljišče za stanovanjsko gradnjo in na legalizacijo 
objekta.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 182/2, k. o. Podgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) 
v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo in na legalizacijo 
objekta. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda za legalizacijo se obravnava kot pobuda za spremembo 
namembnosti iz primarne rabe v stavbno zemljišče. Predlagani 
poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na območju 
naravne vrednote in na območju varstva najboljših kmetijskih 
zemljišč (K1). 

 

Vlagatelj pobude B. Podrebarac 

Zaporedna številka 
pobude 

237 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 182/2, k. o. Podgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo in na legalizacijo 
objekta.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 182/2, k. o. Podgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) 
v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo in na legalizacijo 
objekta. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda za legalizacijo se obravnava kot pobuda za spremembo 
namembnosti iz primarne rabe v stavbno zemljišče. Predlagani 
poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na območju 
naravne vrednote in na območju varstva najboljših kmetijskih 
zemljišč (K1). 

 

Vlagatelj pobude A. Psener 

Zaporedna številka 
pobude 

858 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 109/3, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 109/3, k. o. 
Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli.  
Predlagani poseg ni v skladu z ohranitvijo ključnih prezračevalnih 
koridorjev, pomembnih za klimo mesta Ljubljana (elaborat Analiza 
klime mesta Ljubljana, naročnik Mestna občina Ljubljana, 
november 2000). Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi 
režimi, saj se nahaja na območju varstva najboljših kmetijskih 
zemljišč (K1). 

 

Vlagatelj pobude M. Psener 

Zaporedna številka 
pobude 

859 



Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 111/2, 122/1, 129/1 in 129/3, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih 
zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko 
gradnjo.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 111/2, 122/1, 129/1 in 129/3, k. o. Nadgorica, iz 
kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko 
gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli.  
Predlagani poseg ni v skladu z ohranitvijo ključnih prezračevalnih 
koridorjev, pomembnih za klimo mesta Ljubljana (elaborat Analiza 
klime mesta Ljubljana, naročnik Mestna občina Ljubljana, 
november 2000). Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi 
režimi, saj se nahaja na območju varstva najboljših kmetijskih 
zemljišč (K1). 

 

Vlagatelj pobude A. Remic 

Zaporedna številka 
pobude 

857 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 107/1, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 107/1, k. o. 
Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli.  
Predlagani poseg ni v skladu z ohranitvijo ključnih prezračevalnih 
koridorjev, pomembnih za klimo mesta Ljubljana (elaborat Analiza 
klime mesta Ljubljana, naročnik Mestna občina Ljubljana, 
november 2000). Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi 
režimi, saj se nahaja na območju varstva najboljših kmetijskih 
zemljišč (K1). 

 

Vlagatelj pobude F. Rotar 

Zaporedna številka 
pobude 

1588 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 824/2 in 827/3, k. o. Črnuče, iz območja prometnih površin 
(POg) v območje centralnih dejavnosti (CU).Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 824/2 in 827/3, k. o. 
Črnuče, iz območja prometnih površin (POg) v območje centralnih 
dejavnosti (CU). 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči (usmeritvami 
na področju javnega potniškega prometa), ki določajo, da so 
parkirišča P+R obvezna sestavina vseh glavnih linij JPP na 
vstopnih točkah v mesto in na lokacijah, kjer se linije približajo 
pomembnim prometnim tokovom iz regije, in ki določajo predlagano 
območje kot javno parkirišče P+R, zato sprememba namenske 



rabe iz prometnih površin (POg) v območje centralnih dejavnosti 
(CU) ni utemeljena. Lokacija je določena tudi glede na prostorske 
možnosti in prometne potrebe. Umestitev rabe POg je utemeljena s 
Strokovnimi podlagami urejanja javnega prometa v Ljubljanski 
urbani regiji (LUR) in v skladu s projektom RRA LUR, Mreža P+R 
zbirnih središč v LUR, s katerimi je na predlaganem območju 
načrtovano P+R središče. V sklopu ureditve P+R pa se dopusti 
večji nabor dejavnosti (storitvene, poslovne in spremljajoče 
dejavnosti), ki so komplementarne dejavnostim P+R. 

 

Vlagatelj pobude F. Rotar 

Zaporedna številka 
pobude 

1589 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 813/1, k. o. Črnuče, iz območja zelenih površin (ZS) v 
SSse.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča 
parc. št. 813/1, k. o. Črnuče, iz območja zelenih površin (ZS) v 
SSse. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči in ni v skladu z 
urbanističnimi kriteriji. 
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči Prostorskega 
reda Slovenije in ni v skladu s strateškimi izhodišči OPN MOL SD. 
Ta izhodišča določajo: Pri načrtovanju poselitve je treba za 
zagotavljanje varčne in učinkovite rabe prostora izkoriščati 
neizkoriščena ali slabo izkoriščena zemljišča za gradnjo znotraj 
obstoječih meja poselitvenih območij, vendar ne na račun območij 
zelenih površin in drugih javnih odprtih prostorov. Znotraj območij 
stanovanj je treba zagotoviti ustrezno razmestitev, količino in 
opremljenost javnih, odprtih, bivalnih, igralnih in rekreacijskih 
površin (zelenih površin in drugih javnih odprtih prostorov). 
Predlagani poseg ni v skladu z načeli trajnostnega razvoja mesta 
(ohranjanje zelenih površin, zagotavljanje ustrezne klimatske, 
bivalne in ekološke kakovosti v urbanem okolju, omejevanje 
pozidave robov zelenih površin).  
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji. Predlagani 
poseg ne pomeni zaokrožitve zazidave obstoječih naselij in 
zapolnjevanje vrzeli. 

 

Vlagatelj pobude Rupič 

Zaporedna številka 
pobude 

2518 

Povzetek pobude Pobuda je predlog za izvzem pasu zemljišč s parcelnima št. 982/41 
in 982/42, obe k. o. Črnuče, iz namenske rabe PC. V prilogi je 
navedeno, da sta bili navedenima zemljiščema določeni parcelni 
številki po izgradnji Ceste Ceneta Štuparja, da sta predstavljali do 1 
m širok zatravljeni pas ob asfaltiranem hodniku za pešce ter da so 
lastniki obcestnih parcel postavili obodne ograje na rob 
novozgrajenega hodnika za pešce. V pobudi je še navedeno, da 
imajo lastniki obcestnih parcel željo odkupiti navedeni zemljišči s 
ciljem legalizacije postavljenih ograj.Pobuda je predlog za izvzem 
pasu zemljišč s parcelnima št. 982/41 in 982/42, obe k. o. Črnuče, 



iz namenske rabe PC. V prilogi je navedeno, da sta bili 
navedenima zemljiščema določeni parcelni številki po izgradnji 
Ceste Ceneta Štuparja, da sta predstavljali do 1 m širok zatravljeni 
pas ob asfaltiranem hodniku za pešce ter da so lastniki obcestnih 
parcel postavili obodne ograje na rob novozgrajenega hodnika za 
pešce. V pobudi je še navedeno, da imajo lastniki obcestnih parcel 
željo odkupiti navedeni zemljišči s ciljem legalizacije postavljenih 
ograj. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V grafičnem delu veljavnega OPN MOL ID je Cesta Ceneta 
Štuparja kategorizirana kot lokalna zbirna cesta in kot cesta s 
kolesarskimi stezami. Obstoječa cesta ima urejeno dvosmerno 
vozišče in obojestranske hodnike za pešce. Za dograditev 
kolesarskih stez bo treba obstoječe cestno telo razširiti, zato je v 
grafičnem delu OPN MOL ID za celotno potezo Ceste Ceneta 
Štuparja določen do 14 m širok prometni koridor; obstoječa širina 
ceste pa je 10 m. Izris prometnega koridorja je ustrezen, kar 
pomeni, da sta zemljišči s parcelnima št. 982/41 in 982/42, obe k. 
o. Črnuče, del namenske rabe PC in del javnih površin. Pred 
izgradnjo kolesarskih stez bo treba obstoječe cestne ograje, ki so 
jih lastniki obcestnih parcel postavili nelegalno, porušiti. 

 

Vlagatelj pobude B. in V. Senica 

Zaporedna številka 
pobude 

1186 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1213/5,1213/11, k. o. Podgorica, iz območja zelenih površin 
(ZDd) v območje stanovanj (SSse) in na ukinitev 15-metrskega 
pasu, v katerem ni dopustna postavitev stanovanjskih in poslovno-
stanovanjskih stavb.Pobuda se nanaša na spremembo namenske 
rabe zemljišča parc. št. 1213/5,1213/11, k. o. Podgorica, iz 
območja zelenih površin (ZDd) v območje stanovanj (SSse) in na 
ukinitev 15-metrskega pasu, v katerem ni dopustna postavitev 
stanovanjskih in poslovno-stanovanjskih stavb. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu s Strokovnimi podlagami za 
urbanistično in krajinsko zasnovo ter prostorski red MOL (LUZ, 
2006), ki so služile kot izhodišče za izdelavo OPN MOL (Odlok o 
sprejetju zazidalnega načrta za območje urejanja BP7/1 ‐ Belinka je 
bil opredeljen kot ustrezen, ravno tako so bila kot ustrezna 
opredeljena posamezna določila Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za plansko celoto B7 Podgorica – Šentjakob in so bila zato 
smiselno in v skladu z OPN MOL SD prenesena v OPN MOL ID. V 
OPN MOL ID se je ohranilo podrobno določilo Odloka o 
spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za plansko celoto B7 Podgorica (Uradni list RS, št. 
27/92‐1414), ki določa, da v pasu 15m ob zahodni meji območja, ki 
je ločitveni koridor proti industriji, ni dopustna postavitev 
stanovanjskih in poslovno‐stanovanjskih stavb. V tem pasu je 
dopustna postavitev ne stanovanjskih stavb do višine P+1+Po. 
Zato je predlagani poseg (gradnja stanovanjskega objekta) v 15 
metrskem pasu ob zahodnem robu območja, ki meji na zeleni 
ločilni pas, nedopustna. Izhodišča ostajajo enaka kot v predhodnih 



prostorskih aktih, saj za območje Belinke ni bilo predloženo novo 
varnostno poročilo virov tveganja za nastanek industrijskih nesreč. 
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanje vrzeli. 

 

Vlagatelj pobude J. Sojer 

Zaporedna številka 
pobude 

1330 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 799/7 in 799/8, k. o. Podgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v 
zazidljivo zemljišče za preselitev kmetije.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 799/7 in 799/8, k. o. 
Podgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za 
preselitev kmetije. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda je sprejemljiva na delu navedenih zemljišč zaradi možnosti 
preselitve aktivne kmetije. Predlagan poseg je v skladu s kriterijem 
širitev poselitve za aktivne kmetije. Opredeli se stavbno zemljišče 
in sicer kot površine razpršene poselitve (A). 

 

Vlagatelj pobude F. Struna 

Zaporedna številka 
pobude 

416 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1151/4, k. o. Podgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče (SK).Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 1151/4, k. o. Podgorica, iz kmetijskih zemljišč 
(K1) v zazidljivo zemljišče (SK). 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Predlagan 
poseg je glede na 1. mnenje Ministrstva za kmetijstvo in okolje 
(zdaj Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) 
nesprejemljiv, saj je predlog v nasprotju s predpisi in usmeritvami 
za varstvo kmetijskih zemljišč. 

 

Vlagatelj pobude J. Šesek 

Zaporedna številka 
pobude 

860 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 102/3, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 102/3, k. o. 
Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Poseg bi pomenil razpršeno gradnjo, ki v prostoru predstavlja 



negativni pojav, le-tega pa je potrebno v največji možni meri 
sanirati in omejiti, saj je zanj značilna neracionalna izraba prostora, 
nezadostna komunalna opremljenost, ipd. Predlagani poseg ni v 
skladu z ohranitvijo ključnih prezračevalnih koridorjev, pomembnih 
za klimo mesta Ljubljana (elaborat Analiza klime mesta Ljubljana, 
naročnik Mestna občina Ljubljana, november 2000). Predlagani 
poseg se nahaja tudi na območju varstva najboljših kmetijskih 
zemljišč (K1). 

 

Vlagatelj pobude M. Šesek 

Zaporedna številka 
pobude 

855 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 102/1, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 102/1, k. o. 
Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli.  
Predlagani poseg ni v skladu z ohranitvijo ključnih prezračevalnih 
koridorjev, pomembnih za klimo mesta Ljubljana (elaborat Analiza 
klime mesta Ljubljana, naročnik Mestna občina Ljubljana, 
november 2000). Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi 
režimi, saj se nahaja na območju varstva najboljših kmetijskih 
zemljišč (K1). 

 

Vlagatelj pobude B. Šraj 

Zaporedna številka 
pobude 

1155 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 108/1, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 108/1, k. o. 
Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli.  
Predlagani poseg ni v skladu z ohranitvijo ključnih prezračevalnih 
koridorjev, pomembnih za klimo mesta Ljubljana (elaborat Analiza 
klime mesta Ljubljana, naročnik Mestna občina Ljubljana, 
november 2000). Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi 
režimi, saj se nahaja na območju varstva najboljših kmetijskih 
zemljišč (K1). 

 

Vlagatelj pobude D. Štempelj 

Zaporedna številka 
pobude 

141 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 



št. 930/4, k. o. Podgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče in na legalizacijo objekta.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 930/4, k. o. 
Podgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče in na 
legalizacijo objekta. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Poseg bi predstavljal razpršeno gradnjo, ki v prostoru predstavlja 
negativni pojav, le-tega pa je potrebno v največji možni meri 
sanirati in omejiti, saj je zanj značilna neracionalna izraba prostora, 
nezadostna komunalna opremljenost, ipd. Predlagani poseg se 
nahaja tudi na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1) 
ter v območju možne prekomerne obremenitve s hrupom. 

 

Vlagatelj pobude J. Velepec 

Zaporedna številka 
pobude 

856 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 109/1, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 109/1, k. o. 
Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Predlagani poseg ni v skladu z ohranitvijo ključnih prezračevalnih 
koridorjev, pomembnih za klimo mesta Ljubljana (elaborat Analiza 
klime mesta Ljubljana, naročnik Mestna občina Ljubljana, 
november 2000). Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi 
režimi, saj se nahaja na območju varstva najboljših kmetijskih 
zemljišč (K1). 

 

Vlagatelj pobude S. Vičič 

Zaporedna številka 
pobude 

1274 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 103/4 in 105/5, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v 
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 103/4 in 105/5, k. o. 
Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli.  
Predlagani poseg ni v skladu z ohranitvijo ključnih prezračevalnih 
koridorjev, pomembnih za klimo mesta Ljubljana (elaborat Analiza 
klime mesta Ljubljana, naročnik Mestna občina Ljubljana, 
november 2000). Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi 
režimi, saj se nahaja na območju varstva najboljših kmetijskih 
zemljišč (K1). 



 

Vlagatelj pobude S. Vičič 

Zaporedna številka 
pobude 

1287 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 103/6 in 104/1, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1, K2) v 
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 103/6 in 104/1, k. o. 
Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1, K2) v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli.  
Predlagani poseg ni v skladu z ohranitvijo ključnih prezračevalnih 
koridorjev, pomembnih za klimo mesta Ljubljana (elaborat Analiza 
klime mesta Ljubljana, naročnik Mestna občina Ljubljana, 
november 2000). Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi 
režimi, saj se nahaja na območju varstva najboljših kmetijskih 
zemljišč (K1). 

 

Vlagatelj pobude Vodovod-Kanalizacija d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

1862 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 974/320, k. o. Črnuče, iz območja prometnih površin (PC) v 
območja okoljske infrastrukture (O).Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 974/320, k. o. 
Črnuče, iz območja prometnih površin (PC) v območja okoljske 
infrastrukture (O). 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Obstoječe črpališče se nahaja v regulaciji ceste EUP ČR-563. 
Zaradi možnosti rekonstrukcije ceste se zagotovi nadomestno 
lokacijo za črpališče v sedanji EUP ČR-540. Območje 
nadomestnega črpališča se vriše v karto namenske rabe prostora z 
namensko rabo O - območje okoljske infrastrukture, zaradi lažje 
izvedbe nadomestnega črpališča in v izogib zapletom pri 
pridobivanju zemljišč. 
Območje obstoječega črpališča in nadomestne lokacije se opredeli 
tudi na karti 4.2 "Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode". 

 

Vlagatelj pobude Vodovod-Kanalizacija d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

1863 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1414/29, k. o. Podgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v območja 
okoljske infrastrukture (O).Pobuda se nanaša na spremembo 
namenske rabe zemljišča parc. št. 1414/29, k. o. Podgorica, iz 
kmetijskih zemljišč (K1) v območja okoljske infrastrukture (O). 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča Gradnja komunalnih objektov, vodov in naprav je sistemsko 



do pobude dopustna, skladno s 1. in 2. odstavkom 12. člena OPN MOL ID, 
praktično na celotnem območju OPN MOL ID, zato opredelitev 
območja z namensko ni potrebna. 
Območje črpališča se opredeli na karti 4.2 "Odvajanje in čiščenje 
komunalne in padavinske odpadne vode". 

 

Vlagatelj pobude Vodovod-Kanalizacija d.o.o. 
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Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 59/2, k. o. Podgorica, iz območja stanovanj (SK) v območja 
okoljske infrastrukture (O).Pobuda se nanaša na spremembo 
namenske rabe zemljišča parc. št. 59/2, k. o. Podgorica, iz območja 
stanovanj (SK) v območja okoljske infrastrukture (O). 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Gradnja komunalnih objektov, vodov in naprav je sistemsko 
dopustna, skladno s 1. in 2. odstavkom 12. člena OPN MOL ID, 
praktično na celotnem območju OPN MOL ID, zato opredelitev 
območja z namensko ni potrebna. 
Območje črpališča se opredeli na karti 4.2 "Odvajanje in čiščenje 
komunalne in padavinske odpadne vode". 

 

Vlagatelj pobude Vodovod-Kanalizacija d.o.o. 

Zaporedna številka 
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1870 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 176/4, k. o. Črnuče, iz območja stanovanj (SSse) v območja 
okoljske infrastrukture (O).Pobuda se nanaša na spremembo 
namenske rabe zemljišča parc. št. 176/4, k. o. Črnuče, iz območja 
stanovanj (SSse) v območja okoljske infrastrukture (O). 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Območje načrtovanega črpališča se vriše v karto namenske rabe 
prostora z namensko rabo O - območje okoljske infrastrukture, 
zaradi lažje izvedbe načrtovanega črpališča in v izogib zapletom pri 
pridobivanju zemljišč. 
Območje črpališča se opredeli tudi na karti 4.1. »Oskrba s pitno 
vodo«. 

 

Vlagatelj pobude F. Volk 

Zaporedna številka 
pobude 

272 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo PPIP za EUP ČR-535: a) 
pobuda, da se v največji možni meri dopusti možnost razvoja 
specifičnih tipov zazidave, da se novo urbano strukturo oblikovno 
uskladi z morfologijo obstoječega naselja in prilagodi usmeritvam 
strateškega dela OPN MOL, ki predvideva tip stanovanjske 
zazidave nizka do srednja zazidava v zelenju, da se za EUP ČR-
535 določi tip zazidave prosto stoječe in vrstne hiše s FI < 0,5 
oziroma vrstne hiše in objekte za stanovanja s FI od 0,5 do 1,0, 
največ do 1,2; b) pobuda, da se pri določitvi gabaritov novo 
predvidenih objektov za stanovanja sledi strateškemu delu OPN 



MOL, ki za to območje dovoljuje srednjo višino zazidave (vrstne 
hiše in stanovanja) s FI od 0,5 do 1,0 (1,2), da se novo urbano 
strukturo oblikovno uskladi z morfologijo obstoječega naselja in da 
se za te objekte določi maksimalno višino do P+2.Pobuda se 
nanaša na spremembo PPIP za EUP ČR-535: a) pobuda, da se v 
največji možni meri dopusti možnost razvoja specifičnih tipov 
zazidave, da se novo urbano strukturo oblikovno uskladi z 
morfologijo obstoječega naselja in prilagodi usmeritvam 
strateškega dela OPN MOL, ki predvideva tip stanovanjske 
zazidave nizka do srednja zazidava v zelenju, da se za EUP ČR-
535 določi tip zazidave prosto stoječe in vrstne hiše s FI < 0,5 
oziroma vrstne hiše in objekte za stanovanja s FI od 0,5 do 1,0, 
največ do 1,2; b) pobuda, da se pri določitvi gabaritov novo 
predvidenih objektov za stanovanja sledi strateškemu delu OPN 
MOL, ki za to območje dovoljuje srednjo višino zazidave (vrstne 
hiše in stanovanja) s FI od 0,5 do 1,0 (1,2), da se novo urbano 
strukturo oblikovno uskladi z morfologijo obstoječega naselja in da 
se za te objekte določi maksimalno višino do P+2. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Vsebina pobude, ki se nanaša na dopustno možnost razvoja 
specifičnih tipov zazidave, je že vključena v OPN MOL ID. 
Urbanistični pogoji EUP ČR-535 med drugim določajo: »Dopustna 
je umestitev objektov tipov V in C.«. 
 
Vsebina pobude, ki se nanaša na morfologijo soseske in izrabo 
zemljišč, se ne upošteva. 
Predlagani poseg (sprememba višine stavb P+2) ni v skladu s 
strateškimi usmeritvami, saj ta določa območje EUP ČR-535 kot 
območje srednje visokih višinskih gabaritov (višine objektov od 12m 
do 21m; od P+2+x do P+6). Predlagani poseg ni v skladu s 
temeljnimi merili in usmeritvami za urbanistično urejanje prostora 
MOL, ki določa, da je prednostno zagotavljanje površin za pozidavo 
znotraj že urbaniziranih območij (razvoj »navznoter« z 
zgoščevanjem poselitve in prenovo) z uveljavljanjem racionalne 
rabe prostora z zgostitvami poselitve znotraj sedanjih zazidalnih 
površin, z razvojem kompaktnega mesta in z dekoncentriranim 
zgoščevanjem suburbanih območij v širšem mestnem prostoru. 
Predlagani poseg predstavlja notranji razvoj naselja, izraba je 
racionalna in upravičena zaradi visokih stroškov, ki so potrebni za 
pokablitev daljnovodnega koridorja. Predvidena zazidava se nahaja 
ob postajališču primestne železniške proge Ljubljana – Kamnik oz. 
načrtovanem drugem tiru železniške proge Ljubljana-Kamnik, kot 
nosilke javnega prometa. 

 

Vlagatelj pobude F. Volk 

Zaporedna številka 
pobude 
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Povzetek pobude Pobuda se nanaša na a) spremembo PPIP v delu, ki se nanaša na 
oskrbo nove stanovanjske soseske v EUP ČR-535 tako, da se 
predvidi cesta ob železnici od Okrogarjeve do nove ceste ob 
Črnušnici in da se predvidi podrobno prometno ureditev na podlagi 
študij potrebnih za urejanje območja EUP ČR-535 z OPPN; b) 
spremembo načina urejanja za EUP ČR-535 iz OPN MOL v 
OPPN.Pobuda se nanaša na a) spremembo PPIP v delu, ki se 



nanaša na oskrbo nove stanovanjske soseske v EUP ČR-535 tako, 
da se predvidi cesta ob železnici od Okrogarjeve do nove ceste ob 
Črnušnici in da se predvidi podrobno prometno ureditev na podlagi 
študij potrebnih za urejanje območja EUP ČR-535 z OPPN; b) 
spremembo načina urejanja za EUP ČR-535 iz OPN MOL v OPPN. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda za spremembo PPIP v delu, ki se nanaša na oskrbo nove 
stanovanjske soseske v EUP ČR-535 tako, da se predvidi cesta ob 
železnici od Okrogarjeve do nove ceste ob Črnušnici, se ne 
upošteva.  
Zaradi ukinitve javne ceste ob zahodnem robu Etre javna cesta ob 
železnici v delu med Okrogarjevo in cesto ob Črnušnici ni potrebna. 
Ohranja se del ceste ob železnici vzhodno od ceste ob Črnušnici, 
ker služi predvsem dovozu do obstoječih gospodarskih območij. 
Promet iz gospodarskih con, obstoječih in načrtovanih, se tako 
razporedi na dve prečni povezavi, na Pot k sejmišču in cesto ob 
Črnušnici, ter tako ne obremenjuje stanovanjskih območij. Po tako 
opredeljeni prometni mreži je omogočena ustrezna prometna 
oskrba obstoječih in novih zazidljivih območij. 
 
Pobuda za spremembo načina urejanja iz OPN MOL ID v OPPN se 
ne upošteva.  
Izdelava OPPN za EUP ČR-535 ni predpisana, ker je bil v času 
izdelave OPN MOL ID že izdelan ustrezen projekt za zazidavo. 
Odločitev MOL je bila, da se za območja, kjer so projekti zazidave 
že izdelani, določila povzamejo v podrobne prostorske izvedbene 
pogoje (PPIP) za območje. Projekt za zazidavo EUP ČR-535 je bil 
predstavljen tudi ČS Črnuče, ki je potrdila ustreznost projekta. 
Izdelava OPPN iz navedenih razlogov ni potrebna. 

 

Vlagatelj pobude F. Volk 
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Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo PPIP za EUP ČR-535: a) 
pobuda, da se v največji možni meri dopusti možnost razvoja 
specifičnih tipov zazidave, da se novo urbano strukturo oblikovno 
uskladi z morfologijo obstoječega naselja in prilagodi usmeritvam 
strateškega dela OPN MOL, ki predvideva tip stanovanjske 
zazidave nizka do srednja zazidava v zelenju, da se za EUP ČR-
535 določi tip zazidave prosto stoječe in vrstne hiše s FI < 0,5 
oziroma vrstne hiše in objekte za stanovanja s FI od 0,5 do 1,0, 
največ do 1,2; b) pobuda, da se pri določitvi gabaritov novo 
predvidenih objektov za stanovanja sledi strateškemu delu OPN 
MOL, ki za to območje dovoljuje srednjo višino zazidave (vrstne 
hiše in stanovanja) s FI od 0,5 do 1,0 (1,2), da se novo urbano 
strukturo oblikovno uskladi z morfologijo obstoječega naselja in da 
se za te objekte določi maksimalno višino do P+2.Pobuda se 
nanaša na spremembo PPIP za EUP ČR-535: a) pobuda, da se v 
največji možni meri dopusti možnost razvoja specifičnih tipov 
zazidave, da se novo urbano strukturo oblikovno uskladi z 
morfologijo obstoječega naselja in prilagodi usmeritvam 
strateškega dela OPN MOL, ki predvideva tip stanovanjske 
zazidave nizka do srednja zazidava v zelenju, da se za EUP ČR-
535 določi tip zazidave prosto stoječe in vrstne hiše s FI < 0,5 



oziroma vrstne hiše in objekte za stanovanja s FI od 0,5 do 1,0, 
največ do 1,2; b) pobuda, da se pri določitvi gabaritov novo 
predvidenih objektov za stanovanja sledi strateškemu delu OPN 
MOL, ki za to območje dovoljuje srednjo višino zazidave (vrstne 
hiše in stanovanja) s FI od 0,5 do 1,0 (1,2), da se novo urbano 
strukturo oblikovno uskladi z morfologijo obstoječega naselja in da 
se za te objekte določi maksimalno višino do P+2. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Vsebina pobude, ki se nanaša na dopustno možnost razvoja 
specifičnih tipov zazidave, je že vključena v OPN MOL ID. 
Urbanistični pogoji EUP ČR-535 med drugim določajo: »Dopustna 
je umestitev objektov tipov V in C.«.  
 
Vsebina pobude, ki se nanaša na morfologijo soseske in izrabo 
zemljišč, se ne upošteva. 
Predlagani poseg (sprememba višine stavb P+2) ni v skladu s 
strateškimi usmeritvami, saj ta določa območje EUP ČR-535 kot 
območje srednje visokih višinskih gabaritov (višine objektov od 12m 
do 21m; od P+2+x do P+6). Predlagani poseg ni v skladu s 
temeljnimi merili in usmeritvami za urbanistično urejanje prostora 
MOL, ki določa, da je prednostno zagotavljanje površin za pozidavo 
znotraj že urbaniziranih območij (razvoj »navznoter« z 
zgoščevanjem poselitve in prenovo) z uveljavljanjem racionalne 
rabe prostora z zgostitvami poselitve znotraj sedanjih zazidalnih 
površin, z razvojem kompaktnega mesta in z dekoncentriranim 
zgoščevanjem suburbanih območij v širšem mestnem prostoru. 
Predlagani poseg predstavlja notranji razvoj naselja, izraba je 
racionalna in upravičena zaradi visokih stroškov, ki so potrebni za 
pokablitev daljnovodnega koridorja. Predvidena zazidava se nahaja 
ob postajališču primestne železniške proge Ljubljana – Kamnik oz. 
načrtovanem drugem tiru železniške proge Ljubljana-Kamnik, kot 
nosilke javnega prometa. 

 

Vlagatelj pobude F. Volk 
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Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo PPIP za EUP ČR-535: a) 
pobuda, da se v največji možni meri dopusti možnost razvoja 
specifičnih tipov zazidave, da se novo urbano strukturo oblikovno 
uskladi z morfologijo obstoječega naselja in prilagodi usmeritvam 
strateškega dela OPN MOL, ki predvideva tip stanovanjske 
zazidave nizka do srednja zazidava v zelenju, da se za EUP ČR-
535 določi tip zazidave prosto stoječe in vrstne hiše s FI < 0,5 
oziroma vrstne hiše in objekte za stanovanja s FI od 0,5 do 1,0, 
največ do 1,2; b) pobuda, da se pri določitvi gabaritov novo 
predvidenih objektov za stanovanja sledi strateškemu delu OPN 
MOL, ki za to območje dovoljuje srednjo višino zazidave (vrstne 
hiše in stanovanja) s FI od 0,5 do 1,0 (1,2), da se novo urbano 
strukturo oblikovno uskladi z morfologijo obstoječega naselja in da 
se za te objekte določi maksimalno višino do P+2.Pobuda se 
nanaša na spremembo PPIP za EUP ČR-535: a) pobuda, da se v 
največji možni meri dopusti možnost razvoja specifičnih tipov 
zazidave, da se novo urbano strukturo oblikovno uskladi z 
morfologijo obstoječega naselja in prilagodi usmeritvam 



strateškega dela OPN MOL, ki predvideva tip stanovanjske 
zazidave nizka do srednja zazidava v zelenju, da se za EUP ČR-
535 določi tip zazidave prosto stoječe in vrstne hiše s FI < 0,5 
oziroma vrstne hiše in objekte za stanovanja s FI od 0,5 do 1,0, 
največ do 1,2; b) pobuda, da se pri določitvi gabaritov novo 
predvidenih objektov za stanovanja sledi strateškemu delu OPN 
MOL, ki za to območje dovoljuje srednjo višino zazidave (vrstne 
hiše in stanovanja) s FI od 0,5 do 1,0 (1,2), da se novo urbano 
strukturo oblikovno uskladi z morfologijo obstoječega naselja in da 
se za te objekte določi maksimalno višino do P+2. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Vsebina pobude, ki se nanaša na dopustno možnost razvoja 
specifičnih tipov zazidave, je že vključena v OPN MOL ID. 
Urbanistični pogoji EUP ČR-535 med drugim določajo: »Dopustna 
je umestitev objektov tipov V in C.«. 
 
Vsebina pobude, ki se nanaša na morfologijo soseske in izrabo 
zemljišč, se ne upošteva. 
Predlagani poseg (sprememba višine stavb P+2) ni v skladu s 
strateškimi usmeritvami, saj ta določa območje EUP ČR-535 kot 
območje srednje visokih višinskih gabaritov (višine objektov od 12m 
do 21m; od P+2+x do P+6). Predlagani poseg ni v skladu s 
temeljnimi merili in usmeritvami za urbanistično urejanje prostora 
MOL, ki določa, da je prednostno zagotavljanje površin za pozidavo 
znotraj že urbaniziranih območij (razvoj »navznoter« z 
zgoščevanjem poselitve in prenovo) z uveljavljanjem racionalne 
rabe prostora z zgostitvami poselitve znotraj sedanjih zazidalnih 
površin, z razvojem kompaktnega mesta in z dekoncentriranim 
zgoščevanjem suburbanih območij v širšem mestnem prostoru. 
Predlagani poseg predstavlja notranji razvoj naselja, izraba je 
racionalna in upravičena zaradi visokih stroškov, ki so potrebni za 
pokablitev daljnovodnega koridorja. Predvidena zazidava se nahaja 
ob postajališču primestne železniške proge Ljubljana – Kamnik oz. 
načrtovanem drugem tiru železniške proge Ljubljana-Kamnik, kot 
nosilke javnega prometa. 

 

 


