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Alta 5 d.o.o.
1734
Pobuda se nanaša na spremembo določil za območje OPPN 262 –
Stegne, tako da bodo ta bolj jasna, saj zdaj omogočajo različna
tolmačenja glede povezav in lokacije prometnic.Pobuda se nanaša
na spremembo določil za območje OPPN 262 – Stegne, tako da
bodo ta bolj jasna, saj zdaj omogočajo različna tolmačenja glede
povezav in lokacije prometnic.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva zaradi jasnosti določil in uskladitve
poimenovanj.
Usmeritve se glasijo:
DR-374
Urbanistični pogoji
Ob stiku s kmetijskimi površinami na vzhodnem robu območja je
treba ob cesti zasaditi drevored z zelenico. Treba je izvesti peš
povezave z območjem Partnerstvo Celovška (predvidoma na izteku
Ulice Jožeta jame in v pasu med Bravničarjevo ulico in Cesto
Ljubljanske brigade. V območju niso dopustne dejavnosti, ki
pomenijo vir tveganja za onesnaženje podzemne vode.
Prometna infrastruktura
Ulica Stegne se na severu naveže na novo ulico Jožeta Jame s
podvozom pod železniško progo, na jugu pa na servisno cesto in
obvoznico.
DR-516
Prometna infrastruktura
Treba je urediti dvopasovno cesto z obojestranskimi kolesarskimi
stezami in hodniki, ki se na severu naveže na novo ulico Jožeta
Jame s podvozom pod železniško progo, na jugu pa na servisno
cesto in obvoznico.
R. Andrašec
1251
Pobuda se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča parc. št.
184/13, k. o. Glince, iz gozdnega zemljišča v stavbno
zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namembnosti
zemljišča parc. št. 184/13, k. o. Glince, iz gozdnega zemljišča v
stavbno zemljišče.
Pobuda je sprejemljiva.
Predlagan poseg je v skladu z urbanističnimi kriteriji zaokroževanja
poselitve (zapolnjevanje vrzeli). Del zemljišča s parc. št. 184/13 k.
o. Glince se priključi EUP DR-432.
J. Bačnik
629
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 4/1 k. o. Glince, iz kmetijskih površin v zazidljivo
zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe
zemljišča parc. št. 4/1 k. o. Glince, iz kmetijskih površin v zazidljivo
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zemljišče.
Pobuda je sprejemljiva.
Predlagani poseg je v skladu z urbanističnimi kriteriji (predlagani
poseg pomeni zaokrožitve zazidave obstoječih naselij in
zapolnjevanje vrzeli). Območje poselitve se razširi do zunanjega
roba ceste na vzhodnem delu zemljišča.
S. Bečan
1245
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 547/13, k. o. Glince, iz kmetijskih površin (K2) v zazidljivo
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 547/13, k. o. Glince,
iz kmetijskih površin (K2) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko
gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.
Obravnavano območje ne predstavlja zaokrožitve zazidave
obstoječih naselij in zapolnjevanje vrzeli. Zemljišče se nahaja na
območju kmetijskih zemljišč na katerih se širitev poselitve omejuje
in v bližini gozdnega roba, kjer so spremembe namenske rabe
prostora in posledične novogradnje neustrezne zaradi zahtevanega
odmika od gozdnega roba (25,00 m).

T. Bizjak
1163
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe iz kmetijskega
zemljišča v zazidljivo zemljišče za gradnjo gospodarskega
poslopja.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe iz
kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče za gradnjo
gospodarskega poslopja.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg je na območju varstva najboljših kmetijskih
zemljišč in predstavlja širitev razpršene gradnje. Ustvaril bi novo
žarišče razpršene gradnje, ki predstavlja negativni pojav v prostoru
in jo je treba v največji možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj
značilna neracionalna izraba prostora, nezadostna komunalna
opremljenost, ipd.
BLAŽIČ, ROBNI TRAKOVI, D.O.O.
240
Vlagatelj pobude predlaga zavrnitev določil OPN MOL ID na
območju Partnerstva Celovška, saj meni, da je treba na območju
trgovsko-proizvodnega objekta družbe Blažič- robni trakovi
dopustiti nemoteno delovanje in nadaljnji razvoj obstoječih
dejavnosti.Vlagatelj pobude predlaga zavrnitev določil OPN MOL
ID na območju Partnerstva Celovška, saj meni, da je treba na
območju trgovsko-proizvodnega objekta družbe Blažič- robni
trakovi dopustiti nemoteno delovanje in nadaljnji razvoj obstoječih
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dejavnosti.
Pobuda je sprejemljiva.
Obravnavano območje je bilo predmet obdelave Strokovne podlage
za preveritev lokacij gospodarskih in proizvodnih dejavnosti v
območju drugih namenskih rab, LUZ, oktober 2013, ki so ugotovile,
da je sprememba namenske rabe iz površin za industrijo, kot jo je
določal dolgoročni plan, v površine za osrednja območja centralnih
dejavnosti povzročila stagnacijo obstoječih dejavnosti v prostoru.
Te so zaradi ekonomskih razmer na trgu postale nezmožne izpeljati
postopke celovite prenove območja, hkrati pa jim veljavna določila
ne omogočajo nadaljnjega prostorskega razvoja. Območje se tako
srečuje z nasprotujočimi interesi lastnikov zemljišč in investitorjev:
želja po gradnji stanovanj na eni in ohranjanju obstoječih
proizvodno-gospodarskih ter storitvenih dejavnosti na drugi strani.
Strokovne podlage so pripravile več možnih scenarijev reševanja
problematike, izmed katerih se je kot najbolj primeren izbral
Scenarij 3. Le-ta prepoznava območje »Partnerstva Celovška« kot
večje območje namenjeno razvoju gospodarskih, predvsem
storitvenih dejavnosti. V tem oziru podani prostorski pogoji
ohranjajo obstoječe dejavnosti. Namenska raba v območju se
spremeni v CDd - območja centralnih dejavnosti brez stanovanj
(območja, namenjena trgovskim, oskrbnim, storitvenim, upravnim in
podobnim dejavnostim ter tehnološkim parkom), kjer se med
dopustnimi objekti dopuščajo tudi industrijske stavbe – delavnice.
Kot način urejanja se ohranja urejanje z OPPN, do izvedbe ostajajo
v veljavi določila Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja
ŠP4/1-1 Avtotehna (Uradni list RS, št. 6/94 in 78/10).

T. Bole
617
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 846, k. o. Glince, iz kmetijskih površin v zazidljivo zemljišče za
stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe zemljišča parc. št. 846, k. o. Glince, iz kmetijskih površin v
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Predlagani poseg je v skladu z urbanističnimi kriteriji (predlagani
poseg pomeni zaokrožitve zazidave obstoječih naselij in
zapolnjevanje vrzeli). Del območja se zaokroži tako, da se novo
območje poselitve na južni strani podaljša vzporedno z mejo
obstoječih stavbnih površin.

O. Breskvar
1244
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 547/13, k. o. Glince, iz kmetijskih površin (K2) v zazidljivo
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 547/13, k. o. Glince,
iz kmetijskih površin (K2) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko
gradnjo.
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Pobuda ni sprejemljiva.
Obravnavano območje ne predstavlja zaokrožitve zazidave
obstoječih naselij in zapolnjevanje vrzeli. Zemljišče se nahaja na
območju kmetijskih zemljišč na katerih se širitev poselitve omejuje
in v bližini gozdnega roba, kjer so spremembe namenske rabe
prostora in posledične novogradnje neustrezne zaradi zahtevanega
odmika od gozdnega roba (25,00 m).
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Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 845/6,845/2, k. o. Glince, iz kmetijskih površin v površine za
vrtičke.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe
zemljišča parc. št. 845/6,845/2, k. o. Glince, iz kmetijskih površin v
površine za vrtičke.
Pobuda ni sprejemljiva.
V OPN MOL ID je opredeljenih že cca 30 EUP z namensko rabo
ZV (vrtički). Do zapolnitve obstoječih kapacitet se ne določa novih
območij za vrtičke. Obravnavano območje se nahaja na namenski
rabi K1, kjer je kmetijska pridelava že možna.
J. Černivec
359
Pobuda se nanaša na popravek lokacije plakatne cone, in sicer
tako, da se opredeli dejansko stanje na zemljiščih parcel. št.
138/18, 138/19, 139/18, 139/19 in 139/20 , vse k. o. Dravlje, kjer so
že postavljeni reklamni panoji.Pobuda se nanaša na popravek
lokacije plakatne cone, in sicer tako, da se opredeli dejansko stanje
na zemljiščih parcel. št. 138/18, 138/19, 139/18, 139/19 in 139/20 ,
vse k. o. Dravlje, kjer so že postavljeni reklamni panoji.
Pobuda je sprejemljiva.
Grafika se uskladi z obstoječim stanjem, plakatna cona se
nadomesti z oznako vzdolžna lokacija.

Delta Union d.o.o.
887
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 1642 k. o. Dravlje, iz najboljših kmetijskih zemljišč (K1) v
površine drugih območij (BD), da bi lahko zgradili bencinski servis
za tovornjake in avtodome s spremljevalnim programom.Pobuda se
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1642 k.
o. Dravlje, iz najboljših kmetijskih zemljišč (K1) v površine drugih
območij (BD), da bi lahko zgradili bencinski servis za tovornjake in
avtodome s spremljevalnim programom.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg ni v skladu z varstvenimi režimi: poseg se nahaja
na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč in na poplavno
ogroženem območju (območje srednje nevarnosti). Preko območja

poteka prenosni plinovod. S prometnega vidika je lokacija
bencinskega servisa približno na sredini med AC razcepom na
severu in priključkom na jugu, med katerima je razdalja le približno
850 m. Razdalja ne zadošča za ureditev še dodatnega novega
izvoza/uvoza na AC (razvita širina izvoznega/uvoznega pasu mora
biti vsaj 600 m). Poleg tega OPN MOL ID ne more urejati površin,
ki se urejajo z državnimi prostorskimi akti (DLN za avtocesto na
odseku Koseze–Kozarje).
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J. Dolinčar
1158
Pobuda se nanaša na spremembo regulacijske linije ceste, tako da
se prestavi na obstoječo cesto na zemljišču parc. št. 496/6, k. o.
Glince (zamenjava zemljišča parc. št. 1426/2 z zemljiščem parc. št.
496/6 k. o. Glince).Pobuda se nanaša na spremembo regulacijske
linije ceste, tako da se prestavi na obstoječo cesto na zemljišču
parc. št. 496/6, k. o. Glince (zamenjava zemljišča parc. št. 1426/2 z
zemljiščem parc. št. 496/6 k. o. Glince).
Pobuda je sprejemljiva.
Stanje v grafiki se uskladi z stanjem v naravi. RL ceste se prestavi
na traso obstoječe ceste, ki poteka po zemljišču parc. št. 496/6 k.
o. Glince.

R. Fekonja
1026
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 1172/1,1173/1 k. o. Dravlje, iz kmetijskih površin v zazidljivo
zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe
zemljišča parc. št. 1172/1,1173/1 k. o. Dravlje, iz kmetijskih površin
v zazidljivo zemljišče.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan obseg širitve območja po obsegu predstavlja večjo
širitev zazidave in tako presega pogoje, ki veljajo za zaokrožitev
zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanje vrzeli. Zemljišče se
nahaja izven zaključene poselitve, severno od Ulice 28. maja, na
območju kmetijskih zemljišč in vodovarstvenem območju VVO III,
kjer se širitev poselitve omejuje.

J. Garbas
472
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na delu
zemljišča s parcelno št. 124/2 (del), k. o. 1755 Glince, EUP DR 680, iz K1 - najboljša kmetijska zemljišča v stavbno zemljišče, tako
da bo možna gradnja družinske hiše.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe na delu zemljišča s parcelno št. 124/2
(del), k. o. 1755 Glince, EUP DR - 680, iz K1 - najboljša kmetijska
zemljišča v stavbno zemljišče, tako da bo možna gradnja družinske
hiše.

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
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Pobuda ni sprejemljiva.
Obravnavano območje ne predstavlja zaokrožitve zazidave
obstoječih naselij in zapolnjevanje vrzeli. Zemljišče se nahaja na
območju najboljših kmetijskih zemljišč (K1) na katerih se širitev
poselitve omejuje.
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M. Garbas
474
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Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča s
parcelno št. 453/6 in 453/4, k. o. 1755 Glince, EUP DR - 493, iz K2
- druga kmetijska zemljišča v stavbno zemljišče.Pobuda se nanaša
na spremembo namenske rabe dela zemljišča s parcelno št. 453/6
in 453/4, k. o. 1755 Glince, EUP DR - 493, iz K2 - druga kmetijska
zemljišča v stavbno zemljišče.
Pobuda ni sprejemljiva.
Obravnavano območje ne predstavlja zaokrožitve zazidave
obstoječih naselij in zapolnjevanje vrzeli. Zemljišče se nahaja na
območju kmetijskih zemljišč in v območju razpršene gradnje, kjer
se ne dopuščajo nove širitve poselitve. Predlagan poseg bi ustvaril
novo žarišče razpršene gradnje, ki predstavlja negativni pojav v
prostoru, ki ga je treba v največji možni meri sanirati in omejiti, saj
je zanj značilna neracionalna izraba prostora, nezadostna
komunalna opremljenost, ipd.
Inštitut za urbano ekonomiko d.o.o.
1202
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 544/30,549/1,562,563/1,550,553/2,556,557, vse k. o. Glince, iz
gozdnih površin (GPN) v zazidljivo zemljišče (SScv) in priključitev k
EUP DR-399.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe
zemljišča parc. št. 544/30,549/1,562,563/1,550,553/2,556,557, vse
k. o. Glince, iz gozdnih površin (GPN) v zazidljivo zemljišče (SScv)
in priključitev k EUP DR-399.
Pobuda ni sprejemljiva.
Zemljišče parc. št. 563/1 k. o. Glince se že nahaja v namenski rabi
SScv. Posegi na preostalih parcelah ne predstavljajo zaokrožitve
zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanje vrzeli in so v neskladju
z varstvenimi režimi, saj bi pomenili poseganje v gozd s posebnim
namenom ter v gozd, ki ima na 1. stopnji poudarjeno ekološko
funkcijo, v katere se omejuje širitev poselitve.

Javni stanovanjski sklad MOL
1956
Pobuda se nanaša na spremembo načina urejanja EUP DR-452 iz
OPPN v OPN MOL oz. izvzem zemljišča parc. st. 1017/1 k. o.
Dravlje iz območja OPPN, tako da bo JSS MOL lahko zagotovil čim
hitrejšo gradnjo stanovanjskih stavb za druge posebne družbene
skupine (11302).Pobuda se nanaša na spremembo načina urejanja
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EUP DR-452 iz OPPN v OPN MOL oz. izvzem zemljišča parc. st.
1017/1 k. o. Dravlje iz območja OPPN, tako da bo JSS MOL lahko
zagotovil čim hitrejšo gradnjo stanovanjskih stavb za druge
posebne družbene skupine (11302).
Pobuda je sprejemljiva.
Obravnavno zemljišče ne predstavlja sestavnega dela območja
OPPN in se lahko rešuje kot samostojna enota urejanja prostora.
Izvzem zemljišča iz območja OPPN prav tako ne predstavlja
poslabšanje pogojev za urejanje OPPN zato se zemljišče izloči. Na
preostanku OPPN ostane površina v velikosti 5500 m2, kar še
vedno zadošča za izgradnjo doma za starejše občane za 150
stanovalcev.
M. Jurovič
274
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 86/3 k. o. Glince, iz kmetijskih površin (K1) v zazidljivo zemljišče
za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe zemljišča parc. št. 86/3 k. o. Glince, iz kmetijskih
površin (K1) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg ne pomeni zaokrožitve zazidave obstoječih
naselij in zapolnjevanje vrzeli. Območje se nahaja na območju
najboljših kmetijskih zemljišč, na katerih strateške usmeritve ne
predvidevajo novih poselitvenih površin.
M. in L. Kraševec
412
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 1642 k. o. Dravlje, iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče
za poslovno servisne in trgovske dejavnosti.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1642 k. o. Dravlje,
iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče za poslovno servisne
in trgovske dejavnosti.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg ni v skladu z varstvenimi režimi: poseg se nahaja
na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč in poplavno
ogroženem območju (območje srednje nevarnosti). Poleg tega
preko območja poteka prenosni plinovod.
M. in L. Kraševec
413
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 557, k. o. Glince, iz gozdnih površin (GPN) v zazidljivo zemljišče
za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe zemljišča parc. št. 557, k. o. Glince, iz gozdnih
površin (GPN) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.

Obrazložitev stališča
do pobude

Obravnavano območje ne predstavlja zaokrožitve zazidave
obstoječih naselij in zapolnjevanje vrzeli. Predlagan poseg je v
neskladju z varstvenimi režimi, saj bi pomenil poseganje v gozd s
posebnim namenom ter v gozd, ki ima na 1. stopnji poudarjeno
ekološko funkcijo, v katere se omejuje širitev poselitve.
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Vlagatelj pobude

Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 1642 k. o. Dravlje, iz najboljših kmetijskih zemljišč (K1) v
površine drugih območij (BD), da bi lahko zgradili bencinski servis
za tovornjake in avtodome s spremljevalnim programom.Pobuda se
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1642 k.
o. Dravlje, iz najboljših kmetijskih zemljišč (K1) v površine drugih
območij (BD), da bi lahko zgradili bencinski servis za tovornjake in
avtodome s spremljevalnim programom.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg ni v skladu z varstvenimi režimi: poseg se nahaja
na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč, na poplavno
ogroženem območju (območje srednje nevarnosti). Preko območja
poteka prenosni plinovod. Iz prometnega vidika je lokacija
bencinskega servisa približno na sredini med AC razcepom na
severu in priključkom na jugu, med katerima je razdalja le približno
850 m. Razdalja ne zadošča za ureditev še dodatnega novega
izvoza/uvoza na AC (razvita širina izvoznega/uvoznega pasu mora
biti vsaj 600 m). Poleg tega OPN MOL ID ne more urejati površin,
ki se urejajo z državnimi prostorskimi akti (DLN za avtocesto na
odseku Koseze–Kozarje).
J. Latinović
464
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča
parc. št. 1669/30, k. o.Dravlje, iz prometnih površin v stanovanjske
površine tako, da bodo lahko odkupili pas ob meji zemljišča
parcelna št.1256/24 z zemljiščem parc. št. 1669/30 (jugovzhodna
meja) v širini cca 1,5 m in po dolžini cca 17,00 m in na njem zgradili
protihrupno ograjo.Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe dela zemljišča parc. št. 1669/30, k. o.Dravlje, iz prometnih
površin v stanovanjske površine tako, da bodo lahko odkupili pas
ob meji zemljišča parcelna št.1256/24 z zemljiščem parc. št.
1669/30 (jugovzhodna meja) v širini cca 1,5 m in po dolžini cca
17,00 m in na njem zgradili protihrupno ograjo.
Pobuda je sprejemljiva.
Meja regulacijske linije Ulice bratov Babnik se uskladi s dejanskim
stanjem na terenu in potekom lastniških parcelnih mej. Širina
regulacijske linije omogoča izvedbo avtobusnih postajališč,
kolesarjev in hodnika za pešce.
N. Miklavčič
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607
Pobuda se nanaša na dopolnitev PPIP za zemljišče parc. št.185/23
k. o. Dravlje, EUP DR-336, tako da se dopusti gradnja vertikalnih
komunikacij (stopnišč) izven obsega dopustne gradnje, ter
zasteklitev balkonov in teras.Pobuda se nanaša na dopolnitev PPIP
za zemljišče parc. št.185/23 k. o. Dravlje, EUP DR-336, tako da se
dopusti gradnja vertikalnih komunikacij (stopnišč) izven obsega
dopustne gradnje, ter zasteklitev balkonov in teras.
Pobuda ni sprejemljiva.
Vrstne hiše so specifičen tip organizirane gradnje, ki po končanem
posegu predstavlja enotno oblikovno zaključeno celoto, ki se jo
ohranja tudi v bodoče. Dozidava vertikalnih komunikacij izven
obsega dopustne gradnje predstavlja posamičen poseg, ki vodi do
neenotne podobe celotnega niza, kar pa ni v skladu z usmeritvami
OPN MOL ID, ki območja organizirane gradnje tipa NB,
prepoznava kot oblikovno zaključena območja, ki se kot taka tudi
varujejo.
MOL - Četrtna skupnost Dravlje
1635
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na območju
otroškega in športnega igrišča, in sicer iz SScv v ZS in opredelitev
kot javno dobro.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe
na območju otroškega in športnega igrišča, in sicer iz SScv v ZS in
opredelitev kot javno dobro.
Pobuda je delno sprejemljiva.
V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer
ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in
rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo
mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in
se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih
rabah.
Ostala obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka
OPN MOL ID ohranja oz. nadomešča znotraj funkcionalnih enot,
saj predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske gradnje.
Javne površine za obstoječa otroška igrišča v območju sosesk se
opredeli le za tista otroška igrišča, ki spadajo med otroška igrišča,
ki zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti. Obravnavano
igrišče je del mreže enakomerne dostopnosti in je zato opredeljen
kot javna površina.
MOL - Četrtna skupnost Dravlje
1636
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na območju
otroškega igrišča, in sicer iz SScv v ZS in opredelitev kot javno
dobro.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na
območju otroškega igrišča, in sicer iz SScv v ZS in opredelitev kot
javno dobro.
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Pobuda je delno sprejemljiva.
V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer
ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in
rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo
mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in
se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih
rabah.
Ostala obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka
OPN MOL ID ohranja oz. nadomešča znotraj funkcionalnih enot,
saj predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske gradnje.
Javne površine za obstoječa otroška igrišča v območju sosesk se
opredeli le za tista otroška igrišča, ki spadajo med otroška igrišča,
ki zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti.
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Interna pobuda MOL
2520
Pobuda se nanaša na optimizacijo namenskih rab za možnost
izgradnje javne šole, javnega vrtca ter osnovno šolo Montessori, na
proučitev možnosti spremembe OPN MOL ID in sicer tako, da se
zemljišče s parc. št. 1570/2 in del 1566, obe k. o. Glince, izloči iz
javnih površin ter na spremembo namenske rabe prostora dela
zemljišča s parc. št. 1570/2, k. o. Glince, v območje
stanovanj.Pobuda se nanaša na optimizacijo namenskih rab za
možnost izgradnje javne šole, javnega vrtca ter osnovno šolo
Montessori, na proučitev možnosti spremembe OPN MOL ID in
sicer tako, da se zemljišče s parc. št. 1570/2 in del 1566, obe k. o.
Glince, izloči iz javnih površin ter na spremembo namenske rabe
prostora dela zemljišča s parc. št. 1570/2, k. o. Glince, v območje
stanovanj.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobuda glede optimizacije namenskih rab DR-396 in DR-649 se
upošteva s spremembami mej EUP na način, da se omogoči
umestitev javne šole, javnega vrtca in osnovne šole Montessori.
Pobuda glede izločitve dela zemljišča s parc. št. 1570/2, k. o.
Glince, iz javnih površin, se upošteva. Pobuda glede spremembe
namenske rabe prostora dela zemljišča s parc. št. 1570/2, k. o.
Glince, v območje stanovanj, se ne upošteva zaradi zagotavljanja
zadostnih površin za umestitev objektov družbene infrastrukture.

Interna pobuda MOL
1693
Pobuda se nanaša na prestavitev regulacijske linije z dela
zemljišča parc.št 1426/2 na zemljišču parc. št. 496/5 in 496/6, vse
k. o. Glince in sicer tako da se določi nova RL nove predvidene
ceste po zemljiščih parc. st. 496/5 in 496/6, obe k. o. Glince, potek
in RL obstoječe poti, ki poteka po delu zemljišča parc. st. 1426/2, k.
o. Glince, pa se v delu med mejnimi točkami zemljišča parc. št.
496/6 in 496/7 ter med 496/7 in 498/3, vse k. o. Glince,
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ukine.Pobuda se nanaša na prestavitev regulacijske linije z dela
zemljišča parc.št 1426/2 na zemljišču parc. št. 496/5 in 496/6, vse
k. o. Glince in sicer tako da se določi nova RL nove predvidene
ceste po zemljiščih parc. st. 496/5 in 496/6, obe k. o. Glince, potek
in RL obstoječe poti, ki poteka po delu zemljišča parc. st. 1426/2, k.
o. Glince, pa se v delu med mejnimi točkami zemljišča parc. št.
496/6 in 496/7 ter med 496/7 in 498/3, vse k. o. Glince, ukine.
Pobuda je sprejemljiva.
Stanje v grafiki se uskladi z stanjem v naravi. Regulacijska linija
(RL) ceste se prestavi na traso obstoječe ceste, ki poteka po
zemljišču parc. št. 496/6 k. o. Glince.

Interna pobuda MOL
1695
Pobuda se nanaša na spremembo načina urejanja in sicer
zemljišče parc. št. 688/54, k. o. Glince se izloči iz urejanja v
območju OPPN 186, Podutik kamnolom DR 482 ter priključi k
območju DR 402.Pobuda se nanaša na spremembo načina
urejanja in sicer zemljišče parc. št. 688/54, k. o. Glince se izloči iz
urejanja v območju OPPN 186, Podutik kamnolom DR 482 ter
priključi k območju DR 402.
Pobuda ni sprejemljiva.
Ker je bila za obravnavano območje že izvedena in izbrana
natečajna rešitev, ki na obravnavanem območju predvideva
ločitveno zelenje in športne površine, oddelitev zemljišča in ukinitev
načina urejanja z OPPN ni možna.

Interna pobuda MOL
770
Pobuda se nanaša na popravek regulacijske linije Kamnogoriške
ceste, tako da se iz območja RL izvzame zemljišče parcelna št.
1666/3, k. o. Dravlje.Pobuda se nanaša na popravek regulacijske
linije Kamnogoriške ceste, tako da se iz območja RL izvzame
zemljišče parcelna št. 1666/3, k. o. Dravlje.
Pobuda je sprejemljiva.
Na podlagi nove parcelacije in delitve parcele št. 1666/1 k. o.
Dravlje, se izris regulacijske linije in EUP DR-604 in DR-519
prilagodi novim katastrskim mejam.

Interna pobuda MOL
1368
Pobuda se nanaša na popravek regulacijske linije Mladinske ceste,
ki je na novo urejena. Ker želi lastnik zemljišča parc. št. 804/2, k. o.
Glince od MOL odkupiti del zemljišča parc. št. 803/2, do Mladinske
ceste, se regulacijska linija popravi tako, da bo smiselna prodaja
dela zemljišča parc. št. 803/2, k. o. Glince v dolžini skupne meje z
parc. št. 804/2, k. o. Glince do zgrajenega pločnika oz. cestnega
sveta. Treba je določiti tudi cestni svet, ki poteka po zemljišču parc.
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št. 804/2, k. o. Glince.Pobuda se nanaša na popravek regulacijske
linije Mladinske ceste, ki je na novo urejena. Ker želi lastnik
zemljišča parc. št. 804/2, k. o. Glince od MOL odkupiti del zemljišča
parc. št. 803/2, do Mladinske ceste, se regulacijska linija popravi
tako, da bo smiselna prodaja dela zemljišča parc. št. 803/2, k. o.
Glince v dolžini skupne meje z parc. št. 804/2, k. o. Glince do
zgrajenega pločnika oz. cestnega sveta. Treba je določiti tudi cestni
svet, ki poteka po zemljišču parc. št. 804/2, k. o. Glince.
Pobuda je sprejemljiva.
Potek regulacijske linije ob parcelah št. 803/2, 803/1, 1500/2 in
804/2 k. o.Glince se uskladi z dejanskim stanjem javnih površin
(ceste) na zahodnem robu.

Interna pobuda MOL
1420
Pobuda se nanaša na spremembo regulacijske linije ceste, tako da
se prestavi na obstoječo cesto na zemljišču parc. št. 496/6, k. o.
Glince.Pobuda se nanaša na spremembo regulacijske linije ceste,
tako da se prestavi na obstoječo cesto na zemljišču parc. št. 496/6,
k. o. Glince.
Pobuda je sprejemljiva.
Stanje v grafiki se uskladi z stanjem v naravi. RL ceste se prestavi
na traso obstoječe ceste, ki poteka po zemljišču parc. št. 496/6 k.
o. Glince.

Interna pobuda MOL
1464
Pobuda se nanaša na spremembo regulacijske linije Ulice Bratov
Babnik, tako da bo usklajena s deli zemljišč, ki so bila že prodana
za ureditev atrijev.Pobuda se nanaša na spremembo regulacijske
linije Ulice Bratov Babnik, tako da bo usklajena s deli zemljišč, ki so
bila že prodana za ureditev atrijev.
Pobuda je sprejemljiva.
Meja regulacijske linije Ulice bratov Babnik se uskladi s dejanskim
stanjem na terenu in potekom lastniških parcelnih mej. Širina
regulacijske linije omogoča izvedbo avtobusnih postajališč,
kolesarjev in hodnika za pešce.

Interna pobuda MOL
1704
Pobuda se nanaša na popravek regulacijske linije Kamnogoriške
ceste, tako da se iz območja RL in javnih površin izvzame
zemljišče parc. št. 1666/3, k. o. Dravlje.Pobuda se nanaša na
popravek regulacijske linije Kamnogoriške ceste, tako da se iz
območja RL in javnih površin izvzame zemljišče parc. št. 1666/3, k.
o. Dravlje.
Pobuda je sprejemljiva.
Skladno z obstoječim stanjem v prostoru in v povezavi z evidenco

do pobude

nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana se
obravnavano območje izloča iz območja PC.
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Pobuda se nanaša na popravek grafike, ista gradbena črta (GM)
določa tako parkiranje kot gradnjo stavbe.Pobuda se nanaša na
popravek grafike, ista gradbena črta (GM) določa tako parkiranje
kot gradnjo stavbe.
Pobuda je sprejemljiva.
Tehnični popravek, popravi se oznaka črte (namesto p se vpiše
GM) in PPIP, tako da se glasi:
''Dopustna je gradnja garažne stavbe pod terenom v območju
gradbenih mej (GMz). V območju gradbene meje (GM) ob Celovški
je dopustna samo gradnja poslovnega objekta do P+2 s
transparentnim parkirnim pritličjem, ki se oblikovno prilagodi
obstoječemu objektu Celovška 291. Število javnih parkirnih mest, ki
so bila zgrajena na teh površinah za potrebe večstanovanjskih
stavb ali drugih stavb z javnim obiskom, se s tem ne sme
zmanjšati. Urejanje parkirnih površin na terenu je (do izgradnje
poslovnega objekta) dopustno v območju gradbenih mej (GM) in
samo na območjih označenih z oznako p. Dopustna je podzemna
povezava kleti v sosednjih EUP in z obstoječimi objekti, če to
dopuščajo geomehanske razmere, hidrološke razmere, potek
komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnost sosednjih
objektov.''

Interna pobuda MOL
2022
Pobuda se nanaša določila PPIP za EUP DR 225, ki dopuščajo
gradnjo objekta na Celovški cesti. V grafiki ni zrisana gradbena
meja, ki omogoča gradnjo.Pobuda se nanaša določila PPIP za
EUP DR 225, ki dopuščajo gradnjo objekta na Celovški cesti. V
grafiki ni zrisana gradbena meja, ki omogoča gradnjo.
Pobuda je sprejemljiva.
Redakcijski popravek. Vsebina PPIP se popravi tako da se glasi:
Dopustna je gradnja garažne stavbe pod terenom v območju
gradbenih mej (GMz) ob Kunaverjevi ulici. Javne površine (športna,
otroška igrišča, parkirišča, zelenice ipd.), ki so bila zgrajena na teh
površinah je treba nadomestiti na strehah novih objektov.
Dopustna je podzemna povezava kleti s sosednjimi EUP. Urejanje
parkirnih površin na terenu je dopustno samo na območjih
označenih z oznako p.
V atrijskih stanovanjih je dopustna gradnja nadstreškov in zimskih
vrtov velikih največ 9,00 m2, oblikovani morajo biti enotno na
osnovi projekta za celotno sosesko.
Dopustne so spremembe namembnosti obstoječih lokalov v pritličju
tudi za posebne oblike stanovanj (stanovanja za funkcionalno
ovirane) in prostore za družbene dejavnosti.
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Interna pobuda MOL
2024
Pobuda se nanaša na vključitev obstoječe ceste, ki poteka po
zahodnem robu EUP DR-643, v območje namenske rabe
SK.Pobuda se nanaša na vključitev obstoječe ceste, ki poteka po
zahodnem robu EUP DR-643, v območje namenske rabe SK.
Pobuda je sprejemljiva.
Za potrebe dostopa do območja EUP DR-643 in DR-450 se izriše
RL skladno s potekom obstoječe ceste. Območje je predvideno za
širitev kmetijske dejavnosti. EUP se poveča tako, da se obstoječa
cesta, ki poteka po severozahodnem robu EUP DR-643 in DR-450
vključi v območje namenske rabe SK, kjer se cesta konča pa meja
razširitve poteka po SZ meji zemljišča parc. št. 1670/1 k. o. Šentvid
nad Ljubljano. Na severozahodnem robu EUP DR-643 se za
zagotavljanje dostopa do objektov izriše RL.

Interna pobuda MOL
2033
Pobuda se nanaša na dopolnitev PPIP za EUP DR-643, in sicer se
doda možnost gradnje nestanovanjskih stavb do višine 15,00 m,
možnost gradnje nestanovanjskih kmetijskih stavb tudi v pasu 4,00
m od namenske rabe K; ukinitev zahteve po parkirnih mestih za
nestanovanjske kmetijske stavbe, dopustnost gradnje kmetijskih
inženirskih objektov (koritasti silos, bazen za gnojevko, idr.)Pobuda
se nanaša na dopolnitev PPIP za EUP DR-643, in sicer se doda
možnost gradnje nestanovanjskih stavb do višine 15,00 m,
možnost gradnje nestanovanjskih kmetijskih stavb tudi v pasu 4,00
m od namenske rabe K; ukinitev zahteve po parkirnih mestih za
nestanovanjske kmetijske stavbe, dopustnost gradnje kmetijskih
inženirskih objektov (koritasti silos, bazen za gnojevko, idr.)
Pobuda je sprejemljiva.
Območje je predvideno za širitev kmetijske dejavnosti. Območje se
zaradi vključitve obstoječe ceste na vzhodni strani razširi do SZ
meje zemljišča parc. št. 1670/1 k. o. Šentvid nad Ljubljano.
Popravila so se tudi določila Odloka OPN MOL ID za odmike od
namenske rabe K in G, in sicer tako, da za odmike veljajo enaki
pogoji kot za ostale stavbne tipe in namenske rabe. (to je odmik
4,00 m od parcelne meje oz. manj s soglasjem soseda in ne manj
kot 1,50 m).
Zaradi preveritev iz prakse se je popravilo določilo za parkirne
normative za kmetijske objekte, tako da velja 2 PM na posamezen
kmetijski objekt. Nabor dopustnih objektov za območje namenske
rabe SK se je dopolnil z objekti 24203 Objekti za ravnanje z
odpadki: samo zbiralnik gnojnice ali gnojevke ter 24205 Drugi
gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje: samo objekti za
kmetijsko rabo. Dopolnijo se PPIP za največjo višino (kmetijske
stavbe do 15,00 m).

Interna pobuda MOL
2094
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Pobuda se nanaša na uskladitev dejanskega stanja javnih
prometnih površin z stanjem v grafiki OPN MOL ID. Stanje se uredi
na zemljiščih parc. št. 1284, 1231/1, 1476/2, 1456/1, 1472, vse k.
o. Glince. Ukine se tudi javno dobro na zemljišču parc. št. 1465/1,
1476/22, 1468 in 1472 k. o. Glince.Pobuda se nanaša na
uskladitev dejanskega stanja javnih prometnih površin z stanjem v
grafiki OPN MOL ID. Stanje se uredi na zemljiščih parc. št. 1284,
1231/1, 1476/2, 1456/1, 1472, vse k. o. Glince. Ukine se tudi javno
dobro na zemljišču parc. št. 1465/1, 1476/22, 1468 in 1472 k. o.
Glince.
Pobuda je sprejemljiva.
Grafika se popravi, tako da se briše RL in ukinejo javne površine na
parcelah 1468 (del) in 1465/3, 1465/1, 1465/2 (del) vse k. o. Glince.
Dostopa do lovske koče ne izrisuje, ker gre za posamičen objekt.
Spremenjena trasa javne poti se opredeli z RL po zemljiščih parc.
št. 1471 in 1470 obe k. o. Glince, ki se navežeta na zemljišče parc.
št. 1468.

Interna pobuda MOL
2119
Pobuda se nanaša na uskladitev PPIP za EUP DR 662 z grafiko, in
sicer se mora na mestu predvidenega objekta ob Celovški cesti
zrisati gradbena črta GM.Pobuda se nanaša na uskladitev PPIP za
EUP DR 662 z grafiko, in sicer se mora na mestu predvidenega
objekta ob Celovški cesti zrisati gradbena črta GM.
Pobuda je sprejemljiva.
Tehnični popravek, izriše se gradbena črta in popravi PPIP.

Interna pobuda MOL
2256
Pobuda se nanaša na poprave grafike, RL za nezaključene ceste je
treba izbrisati.Pobuda se nanaša na poprave grafike, RL za
nezaključene ceste je treba izbrisati.
Pobuda je sprejemljiva.
Izris dostopa do objekta v EUP DR-443 se uskladi z dejanskim
stanjem. Obstoječo RL in os za dostop do objekta se skladno s SP
za izris regulacijskih elementov za javne površine (LUZ, 2012)
izbriše.

Interna pobuda MOL
2307
Pobuda se nanaša na uskladitev karte 4.7. s stanjem v naravi. Na
zemljišču parc. št. 1280/3 k. o. Dravlje je v karti 4.7 označena
kategorizacija poti z modro črto, v naravi na tem mestu ni izvedene
ceste.Pobuda se nanaša na uskladitev karte 4.7. s stanjem v
naravi. Na zemljišču parc. št. 1280/3 k. o. Dravlje je v karti 4.7
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označena kategorizacija poti z modro črto, v naravi na tem mestu ni
izvedene ceste.
Pobuda je sprejemljiva.
Os se izriše glede na dejansko stanje v EUP DR-410 z namensko
rabo Ssce.

Interna pobuda MOL
2430
Vlagateljica pobude predlaga popravek regulacijske linije na
zemljišču parc. št. 155/7, k. o. Dravlje, glede na izvedeno
stanje.Vlagateljica pobude predlaga popravek regulacijske linije na
zemljišču parc. št. 155/7, k. o. Dravlje, glede na izvedeno stanje.
Pobuda je sprejemljiva.
RL se uskladi s izvedenim stanjem.

Interna pobuda MOL
2495
Sprejeti OPPN 191 + 34 opredeljuje koridor, ki je potreben za
Kamno gorico na vzhodnem robu stanovanjskega območja OPPN
191. Dele zemljišč z namensko rabo PC, ki so izven območja, ki bo
potreben za ureditev ceste, se prenese v namensko rabo
SScv.Sprejeti OPPN 191 + 34 opredeljuje koridor, ki je potreben za
Kamno gorico na vzhodnem robu stanovanjskega območja OPPN
191. Dele zemljišč z namensko rabo PC, ki so izven območja, ki bo
potreben za ureditev ceste, se prenese v namensko rabo SScv.
Pobuda je sprejemljiva.
Namenska raba PC se uskladi s sprejetim OPPN.

Interna pobuda MOL
2498
Vlagatelj pobude predlaga, da se v OPPN 206, DR-451 – območje
za Gasilsko brigado izvzame iz OPPN in v PPIP doda določilo:
uvoz in izvoz se uredi z Regentove. Nov OPPN se opredeli južno
na DR-452 in se doda določilo za uvoz z RegentoveVlagatelj
pobude predlaga, da se v OPPN 206, DR-451 – območje za
Gasilsko brigado izvzame iz OPPN in v PPIP doda določilo: uvoz in
izvoz se uredi z Regentove. Nov OPPN se opredeli južno na DR452 in se doda določilo za uvoz z Regentove
Pobuda je sprejemljiva.
Območje za gasilsko brigado se izvzame iz OPPN in doda določilo
po obvezi uvoza in izvoza iz Regentove.

Interna pobuda MOL
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Pobuda se nanaša na popravek vzhodne meje EUP DR-398, tako
da se popravi skladno z mejo iz starega dolgoročnega plana (DP)
in PUP-a.Pobuda se nanaša na popravek vzhodne meje EUP DR398, tako da se popravi skladno z mejo iz starega dolgoročnega
plana (DP) in PUP-a.
Pobuda je sprejemljiva.
Tehnični popravek. Mejo se popravi tako, da se uskladi z mejo iz
starega DP in PUP-a.

Interna pobuda MOL
1967
Pobuda se nanaša na uskladitev rab v EUP DR-662 (stanovanjske
površine, območje za izvajanje raznih aktivnosti) za zemljišča parc.
št. 109/4, 104/3, 104/7, 104/26, 104/1, 104/27, 104/25, 105/3 vse k.
o. Dravlje, tako da ne bo ovirana raba za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami (območje za izvajanje raznih aktivnosti).Pobuda
se nanaša na uskladitev rab v EUP DR-662 (stanovanjske
površine, območje za izvajanje raznih aktivnosti) za zemljišča parc.
št. 109/4, 104/3, 104/7, 104/26, 104/1, 104/27, 104/25, 105/3 vse k.
o. Dravlje, tako da ne bo ovirana raba za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami (območje za izvajanje raznih aktivnosti).
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Pobuda se nanaša na območje v namenski rabi SScv.V, ki se
obravnavajo kot območja zaključene poselitve in novi gradbeni
posegi (novogradnje, dopolnilne gradnje) niso dopustne, razen
izjemoma, če so določene gradbene črte. Ker na območju, ki ga
navaja pobuda ni določenih nobenih gradbenih črt, velja, da novi
gradbeni posegi niso dopustni in se zato odprte površine ohranjajo
nepozidane.

Interna pobuda MOL
1968
Pobuda se nanaša na pravilno določitev namenske rabe in sicer je
na karti 3.1. za zemljišča parc. št. 125/26; 125/27 k. o. Dravlje,
treba določiti tako rabo, da ne bo ovirana raba za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami (npr. kmetijska površina, park,
nepokrita športna površina, odprta parkirišča itn.).Pobuda se
nanaša na pravilno določitev namenske rabe in sicer je na karti 3.1.
za zemljišča parc. št. 125/26; 125/27 k. o. Dravlje, treba določiti
tako rabo, da ne bo ovirana raba za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami (npr. kmetijska površina, park, nepokrita športna
površina, odprta parkirišča itn.).
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Pobuda se nanaša na območje v namenski rabi SScv.V, kjer je
dopustna gradnja podzemnih garaž, s streho v nivoju obstoječe
ploščadi. Obstoječe javne površine (športno igrišče) se nadomestijo
na strehah novih objektov, torej v nivoju obstoječe ploščadi.
Tudi po morebitni izvedbi predvidenega posega, bo na voljo odprta
površina na kateri bo možno izvajanje zaščite, reševanja in pomoči,
zaščitnih ukrepov in za zagotavljanje osnovnih življenjskih pogojev.
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Interna pobuda MOL
1980
Pobuda se nanaša na dopolnitev PPIP za DR-451. Določila za
prometno infrastrukturo se dopolnijo tako, da se z Regentove ceste
uredi dovoz za intervencijska vozila, t. i. običajni dovoz z osebnimi
vozili za zaposlene in vzdrževanje pa se uredi iz Ulice 28. maja. V
pobudi predlagajo, da se faktorjev FI, FZ, FZP in FBP ne določi.
Urbanistični pogoji za ureditev Regentove ceste se dopolnijo s
pogojem za zagotavljanje varnosti pri izvozu intervencijskih
vozil.Pobuda se nanaša na dopolnitev PPIP za DR-451. Določila za
prometno infrastrukturo se dopolnijo tako, da se z Regentove ceste
uredi dovoz za intervencijska vozila, t. i. običajni dovoz z osebnimi
vozili za zaposlene in vzdrževanje pa se uredi iz Ulice 28. maja. V
pobudi predlagajo, da se faktorjev FI, FZ, FZP in FBP ne določi.
Urbanistični pogoji za ureditev Regentove ceste se dopolnijo s
pogojem za zagotavljanje varnosti pri izvozu intervencijskih vozil.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Prometna infrastruktura: območje funkcionalno gravitira na
Regentovo ulico. Glede na izrazito stanovanjski značaj območja, ki
ga napaja Ulica 28. maja, se ne dopušča dodatnih prometnih
obremenitev in posledično tudi dovoza v območje iz Ulice 28. maja.
Faktor zelenih raščenih površin se ne briše ampak zmanjša, saj gre
za nepozidano območje, kjer je v okviru projektne rešitve treba
zagotavljati minimalen delež predpisanih vrednosti. Ker je območje
poklicne gasilske postaje del večjega območja urejanja, ostanejo
ostali urbanistični kazalci zaradi enotnosti pogojev nespremenjeni.
Urbanistični pogoji se dopolnijo tako, da je dopustna prekinitev
drevoreda na mestih, kjer je to potrebno zaradi zagotavljanja
varnega izvoza intervencijskih vozil.

Odvetnik Gregor Pirc
1282
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 514 in 515 obe k. o. Dravlje, iz kmetijskih površin (K2) v
zazidljivo zemljišče za gradnjo športnih objektov (BC).Pobuda se
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 514 in
515 obe k. o. Dravlje, iz kmetijskih površin (K2) v zazidljivo
zemljišče za gradnjo športnih objektov (BC).
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni v skladu z varstvenimi režimi. Obravnavani zemljišči se
nahajata v najožjem vodovarstvenem območju VVO I, Uredba o
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega
polja (Ur.l. RS, št. 120/2004, 7/2006, 1/2012, 44/2012), kjer širitve
poselitve niso dopustne.
T. Pavlovič Logar
1184
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Stališče do pobude

Pobuda se nanaša na spremembo PPIP (povečanje faktorjev
izrabe, zmanjšanje odmikov objekta, površina parcele) za zemljišče
parcelna št. 989/1 k. o. Dravlje v EUP DR-531.Pobuda se nanaša
na spremembo PPIP (povečanje faktorjev izrabe, zmanjšanje
odmikov objekta, površina parcele) za zemljišče parcelna št. 989/1
k. o. Dravlje v EUP DR-531.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Predvideni poseg je že možen po določilih veljavnega odloka.
Faktorji izkoriščenosti: 19. člen 3. odstavek dopušča (kadar je
zazidanost parcele večja od dopuščenih), gradnjo nadomestnih
objektov na mestu poprej odstranjenih objektov pod pogojem, da
ne presegajo BTP odstranjenih objektov in da so zagotovljene
normativne zelene površine in parkirna mesta v skladu z določbami
odloka.
Odmiki: 24. člen, 7. odstavek določa, da je manjši odmik stavbe od
parcelne meje, kot je določen v odloku, brez soglasja lastnikov
sosednjih parcel dopusten takrat, kadar se na mestu poprej
odstranjene zakonito zgrajene stavbe postavi nadomestna stavba.
Velikost parcele: 25. člen, 7. odstavek določa, da je pri nadomestni
gradnji velikost parcele, namenjene gradnji, lahko tudi manjša od
tistih določenih z odlokom.
T. Pavlovič Logar
1185
Pobuda se nanaša na legalizacijo gospodarskega objekta – hleva,
ker sprememba gradbenega dovoljenja za nadomestno gradnjo
predhodno zakonito zgrajenega objekta ni bila izvedena v zakonitih
rokih. Dopustiti je treba višjo višino slemena (prej 6.25 m, sedaj
7.60 m) in označiti gradbeno mejo na meji zemljišča parc. št.
1422/3 k. o. Glince.Pobuda se nanaša na legalizacijo
gospodarskega objekta – hleva, ker sprememba gradbenega
dovoljenja za nadomestno gradnjo predhodno zakonito zgrajenega
objekta ni bila izvedena v zakonitih rokih. Dopustiti je treba višjo
višino slemena (prej 6.25 m, sedaj 7.60 m) in označiti gradbeno
mejo na meji zemljišča parc. št. 1422/3 k. o. Glince.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Tehnični popravek. Ker podlage niso dovolj natančne, se gradbena
meja ne določi. Mejo se popravi tako, da se v območje EUP DR337 vključi celoten gospodarski objekt, tako da ima zagotovljen tudi
ustrezen odmik od parcelne meje po določilih odloka.
M. Petkovič
384
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča
parc. št. 674/1 in 685/3, k. o. Glince, iz ZPp v zazidljivo zemljišče
SSce oz. uskladitev z dejanskim stanjem.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe dela zemljišča parc. št. 674/1 in 685/3,
k. o. Glince, iz ZPp v zazidljivo zemljišče SSce oz. uskladitev z
dejanskim stanjem.
Pobuda ni sprejemljiva.

Obrazložitev stališča
do pobude

Obravnavano območje se nahaja v območju veljavnega
prostorskega akta Odlok o lokacijskem načrtu za povezovalno
cesto v Kamno gorico, za del ceste A. Bitenca od križišča s
povezovalno cesto do meje med območjema ŠS3/7 in ŠR3/4, za
del nove Podutiške ceste od priključka Dolniške ceste do križišča s
povezovalno cesto ter za zadrževalno jezero v območju ŠR3/2
Podutik in regulacijo Glinščice od Dolniške ceste do prečkanja
Podutiške ceste (Ur.l. SRS, št. 3/90 in 78/10), ki se ohranja v
veljavi. Do izvedbe predvidenih posegov, ni možna sprememba
mej, oziroma namenske rabe.
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Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča
parc. št. 674/1 in 685/3, k. o. Glince, iz ZPp v zazidljivo zemljišče
SSce oz. uskladitev z dejanskim stanjem.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe dela zemljišča parc. št. 674/1 in 685/3,
k. o. Glince, iz ZPp v zazidljivo zemljišče SSce oz. uskladitev z
dejanskim stanjem.
Pobuda ni sprejemljiva.
Obravnavano območje se nahaja v območju veljavnega
prostorskega akta Odlok o lokacijskem načrtu za povezovalno
cesto v Kamno gorico, za del ceste A. Bitenca od križišča s
povezovalno cesto do meje med območjema ŠS3/7 in ŠR3/4, za
del nove Podutiške ceste od priključka Dolniške ceste do križišča s
povezovalno cesto ter za zadrževalno jezero v območju ŠR3/2
Podutik in regulacijo Glinščice od Dolniške ceste do prečkanja
Podutiške ceste (Ur. l. SRS, št. 3/90 in 78/10), ki se ohranja v
veljavi. Do izvedbe predvidenih posegov, ni možna sprememba
mej, oziroma namenske rabe.

Petrol d.d.
278
Pobuda se nanaša na popravek opredelitev območja varstva pred
hrupom za bencinski servis ob Celovški cesti 226 v Ljubljani, EUP
DR-533 in sicer predlagajo, da se območje iz III. uvrsti v IV. stopnjo
varstva pred hrupom.Pobuda se nanaša na popravek opredelitev
območja varstva pred hrupom za bencinski servis ob Celovški cesti
226 v Ljubljani, EUP DR-533 in sicer predlagajo, da se območje iz
III. uvrsti v IV. stopnjo varstva pred hrupom.
Pobuda ni sprejemljiva.
Stopnje varstva pred hrupom so v spremembah in dopolnitvah
OPN MOL ID določene na podlagi področne zakonodaje in
strokovne podlage Spremembe in dopolnitve področja varstva pred
hrupom (P-ZIN-32/13). Namenska raba v EUP ŠI-454 je CDd –
Osrednje območje centralnih dejavnosti brez stanovanj, kateri se
ob upoštevanju predpisov o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v
okolju določi območje III. stopnje varstva pred hrupom.
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M. Prah
1069
Pobuda se nanaša na opredelitev cestnega zemljišča. Vlagatelj
pobude želi, da se cesta ustrezno uredi, njemu pa plača
odškodnino.Pobuda se nanaša na opredelitev cestnega zemljišča.
Vlagatelj pobude želi, da se cesta ustrezno uredi, njemu pa plača
odškodnino.
Pobuda se ne nanaša na vsebine OPN MOL ID.
V OPN MOL ID so opredeljene površine, ki se rezervirajo za
izvedbo predvidenih prometnic. Način izvedbe, urejanje lastniškega
stanja in morebitne odškodnine lastnikom zemljišč niso predmet
OPN MOL ID in so predmet urejanja kasnejših postopkov.

B. Rebolj
941
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 1170, k. o. Šentvid nad Ljubljano, iz kmetijskih površin v
zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe zemljišča parc. št. 1170, k. o. Šentvid nad Ljubljano, iz
kmetijskih površin v zazidljivo zemljišče.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg se nahaja v območju elektroenergetske
infrastrukture, zelenega pasu in območju razpršene gradnje, kjer se
ne dopuščajo nove širitve poselitve. Obstoječi objekti v bližini
navedene parcele so opredeljeni kot razpršena gradnja. Predlagan
poseg bi ustvaril novo žarišče razpršene gradnje. Razpršena
gradnja predstavlja negativni pojav v prostoru, ki ga je treba v
največji možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj značilna
neracionalna izraba prostora, nezadostna komunalna opremljenost,
ipd.

A. Skubic
731
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 500/3, k. o. Glince, iz kmetijskih površin v zazidljivo zemljišče
tako, da bo zemljišče primerno za gradnjo spremljajočega objekta garaže.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe
zemljišča parc. št. 500/3, k. o. Glince, iz kmetijskih površin v
zazidljivo zemljišče tako, da bo zemljišče primerno za gradnjo
spremljajočega objekta - garaže.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Predlagani poseg meji neposredno na mejo zazidljivega območja in
v naravi predstavlja že obstoječo dovozno pot. Sprememba
namenske rabe zemljišča parc. št. 500/3, k. o. Glince na podlagi
prvega mnenja pristojnega nosilca urejanja prostora Zavoda za
gozdove RS, ni možna, saj gre za gozd, ki ima močno poudarjeno
estetsko funkcijo in se mu ohranja vrstno pester in stabilen gozdni
rob.
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A. Skubic
1267
Pobuda se nanaša na ukinitev povezovalne poti med Ulico Nade
Čamernikove in Jančevo ulico.Pobuda se nanaša na ukinitev
povezovalne poti med Ulico Nade Čamernikove in Jančevo ulico.
Pobuda ni sprejemljiva.
Obstoječi slepo zaključeni ulici Nade Čamernik in Jarčeva cesta sta
zelo ozki, obdani z betonskimi ograjami, potekata v zelo strmem
naklonu in kot taki ne dopuščata srečevanja vozil, niti dostopnosti
za intervencijska vozila. Zato se določitev nove povezovalne vezi
med Jarčevo cesto in Ulico Nade Čamernik ohranja; na ta način se
zagotovi ustrezna prehodnost območja in dostopnost za
intervencijska vozila.

A. Skubic
1268
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 500/3, k. o. Glince, iz kmetijskih površin v zazidljivo zemljišče
tako, da bo zemljišče primerno za gradnjo spremljajočega objekta garaže.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe
zemljišča parc. št. 500/3, k. o. Glince, iz kmetijskih površin v
zazidljivo zemljišče tako, da bo zemljišče primerno za gradnjo
spremljajočega objekta - garaže.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Predlagani poseg meji neposredno na mejo zazidljivega območja in
v naravi predstavlja že obstoječo dovozno pot. Sprememba
namenske rabe zemljišča parc. št. 500/3, k. o. Glince na podlagi
prvega mnenja pristojnega nosilca urejanja prostora Zavoda za
gozdove RS, ni možna, saj gre za gozd, ki ima močno poudarjeno
estetsko funkcijo in se mu ohranja vrstno pester in stabilen gozdni
rob.

K. Snoj
1162
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 524/2 k. o. Glince, iz gozdnih površin v zazidljivo
zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe
zemljišča parc. št. 524/2 k. o. Glince, iz gozdnih površin v zazidljivo
zemljišče.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg ni v skladu z varstvenimi režimi in se zavrne na
podlagi prvega mnenja pristojnega nosilca urejanja prostora
Zavoda za gozdove RS. Gre za gozd, ki ima močno poudarjeno
estetsko funkcijo, ki se mu ohranja vrstno pester in stabilen gozdni
rob.
N. Šmitran
928

pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 1253/1, k. o. Glince iz kmetijskih površin v zazidljivo zemljišče
za stanovanjske površine.Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe zemljišča parc. št. 1253/1, k. o. Glince iz kmetijskih
površin v zazidljivo zemljišče za stanovanjske površine.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg se nahaja na območju varstva najboljših
kmetijskih zemljišč in predstavlja širitev razpršene gradnje, ki
predstavlja negativni pojav v prostoru in jo je treba v največji možni
meri sanirati in omejiti, saj je zanj značilna neracionalna izraba
prostora, nezadostna komunalna opremljenost, ipd. Posledica
razpršene gradnje je tudi pretirana poraba kmetijskih zemljišč ter s
tem povezano zmanjševanje naravnega značaja prostora.
Ž. Šogorič
541
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 1253/1, k. o. Glince iz kmetijskih površin v zazidljivo zemljišče
za stanovanjske površine.
Pobuda se nanaša na spremembo urbanističnih določil za objekt
razpršene gradnje v območju najboljših kmetijskih zemljišč K1.
Vlagatelj pobude predlaga, da se v urbanističnih določilih omogoči
gradnjo nadomestne stavbe z večjimi gabariti od tistih, ki jih
splošno predpisuje odlok (BTP cca. 300 m2, etažnost
K+P+M).Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe
zemljišča parc. št. 1253/1, k. o. Glince iz kmetijskih površin v
zazidljivo zemljišče za stanovanjske površine.
Pobuda se nanaša na spremembo urbanističnih določil za objekt
razpršene gradnje v območju najboljših kmetijskih zemljišč K1.
Vlagatelj pobude predlaga, da se v urbanističnih določilih omogoči
gradnjo nadomestne stavbe z večjimi gabariti od tistih, ki jih
splošno predpisuje odlok (BTP cca. 300 m2, etažnost K+P+M).
Pobuda ni sprejemljiva.
V Odloku OPN MOL ID so se na podlagi preveritev iz prakse delno
popravila določila 59. člena za stavbišča objektov razpršene
gradnje, tako da so zdaj bolj jasno definirana. Ker gre za območje
razpršene gradnje v bližini zavarovanega območja se dodatnih
podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev ne predpisuje, saj bi
pomenili gradnjo večjega objekta in posledično širitev razpršene
gradnje, ki predstavlja negativni pojav v prostoru in jo je treba v
največji možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj značilna
neracionalna izraba prostora, nezadostna komunalna opremljenost,
ipd.
M. in B. Tomaževič
258
Pobuda se nanaša na spremembo načina urejanja in sicer se
obravnavano zemljišče parc. št. 688/54, k. o. Glince priključi EUP,
DR-402 in s tem izloči iz EUP, DR-482 in območja za katerega je
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predvidena izdelava OPPN 186, Podutik kamnolom.Pobuda se
nanaša na spremembo načina urejanja in sicer se obravnavano
zemljišče parc. št. 688/54, k. o. Glince priključi EUP, DR-402 in s
tem izloči iz EUP, DR-482 in območja za katerega je predvidena
izdelava OPPN 186, Podutik kamnolom.
Pobuda ni sprejemljiva.
Ker je bila za obravnavano območje že izvedena in izbrana
natečajna rešitev, ki na obravnavanem območju predvideva
ločitveno zelenje in športne površine, oddelitev zemljišča in ukinitev
načina urejanja z OPPN ni možna.
M. in B. Tomaževič
1386
Pobuda se nanaša na spremembo načina urejanja in sicer se
obravnavano zemljišče parc. št. 688/54, k. o. Glince priključi EUP,
DR-402 in s tem izloči iz EUP, DR-482 in območja za katerega je
predvidena izdelava OPPN 186, Podutik kamnolom.Pobuda se
nanaša na spremembo načina urejanja in sicer se obravnavano
zemljišče parc. št. 688/54, k. o. Glince priključi EUP, DR-402 in s
tem izloči iz EUP, DR-482 in območja za katerega je predvidena
izdelava OPPN 186, Podutik kamnolom.
Pobuda ni sprejemljiva.
Ker je bila za obravnavano območje že izvedena in izbrana
natečajna rešitev, ki na obravnavanem območju predvideva
ločitveno zelenje in športne površine, oddelitev zemljišča in ukinitev
načina urejanja z OPPN ni možna.
U. Tome Eržen
1525
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 1179/2 in 1180, k. o. Šentvid nad Ljubljano, iz gozdnih površin
(Gpn) v zazidljivo zemljišče (SSce – čista stanovanjska gradnja
(individualne, stanovanjske hiše)).Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1179/2 in 1180, k.
o. Šentvid nad Ljubljano, iz gozdnih površin (Gpn) v zazidljivo
zemljišče (SSce – čista stanovanjska gradnja (individualne,
stanovanjske hiše)).
Pobuda ni sprejemljiva.
Obravnavano območje ne predstavlja zaokrožitve zazidave
obstoječih naselij in zapolnjevanje vrzeli. Predlagan poseg je v
neskladju z varstvenimi režimi, saj bi pomenil poseganje v gozd s
posebnim namenom ter v gozd, ki ima na 1. stopnji poudarjeno
ekološko funkcijo, v katere se omejuje širitev poselitve.
I. Ulčar
648
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc.
št. 843/1, 843/9, 843/10, 843/11, 843/12, 843/13, 843/15, vse k. o.
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Glince, iz kmetijskih površin v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko
gradnjo (večstanovanjsko ali individualno).Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 843/1, 843/9, 843/10,
843/11, 843/12, 843/13, 843/15, vse k. o. Glince, iz kmetijskih
površin v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo
(večstanovanjsko ali individualno).
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg je v neskladju z varstvenimi režimi. Območje se
nahaja na območju najboljših kmetijskih zemljišč, na katerih
strateške usmeritve ne predvidevajo novih poselitvenih površin.
Poleg tega pa se nahaja še na območju preostale poplavne
nevarnosti. Poseg je v nasprotju s predpisi in usmeritvami za
varstvo kmetijskih zemljišč, zato je negativno mnenje podal tudi
nosilec urejanja prostora (Ministrstvo za kmetijstvo).

Ultrales skupina
1159
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe DR -451
(zemljišča parc. št. 1063/1, 1089/1, vse k. o.Dravlje) z namensko
rabo CDj (obmocja centralnih dejavnosti za javno upravo) v
območje z namensko rabo CU (osrednja območja centralnih
dejavnosti) oz. vsaj v območje CDd (območja centralnih dejavnosti
brez stanovanj), tako da se dopusti, da treba znotraj OPPN urediti
tudi površine za potrebe Gasilske brigade Ljubljana.Pobuda se
nanaša na spremembo namenske rabe DR -451 (zemljišča parc.
št. 1063/1, 1089/1, vse k. o.Dravlje) z namensko rabo CDj
(obmocja centralnih dejavnosti za javno upravo) v območje z
namensko rabo CU (osrednja območja centralnih dejavnosti) oz.
vsaj v območje CDd (območja centralnih dejavnosti brez
stanovanj), tako da se dopusti, da treba znotraj OPPN urediti tudi
površine za potrebe Gasilske brigade Ljubljana.
Pobuda ni sprejemljiva.
Določitev območja DR-451 in opredelitev namenske rabe CDj
samo za potrebe Gasilske brigade Ljubljana je bilo opredeljeno
skladno s cilji s področja varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, zaščite in reševanja ter obrambe, ki so med drugimi
zahtevali postavitev ustrezne mreže postaj gasilske in zdravstvene
reševalne službe, s čimer se zagotovi tveganjem in standardom
ustrezen čas vožnje reševalnih vozil. Območje je opredeljeno kot
območje izključne rabe, zato mešanje rab, kot je predlagano v
pobudi, ni dopustno.

D. Vodopivec
2476
Vlagatelj pobude predlaga, da se PPIP za DR-398 dopolni tako, da
je na zemljišču parc. št. 835/2, k. o. Glince, dopustna gradnja ene
atrijske hiše znotraj gradbene meje.Vlagatelj pobude predlaga, da
se PPIP za DR-398 dopolni tako, da je na zemljišču parc. št. 835/2,
k. o. Glince, dopustna gradnja ene atrijske hiše znotraj gradbene
meje.

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Pobuda je sprejemljiva.
V veljavnem aktu so gradbene črte že zrisane. Zaradi večje
razumljivosti grafičnega dela odloka, se v tekst dodajo še podrobni
prostorski izvedbeni pogoji, tako da je gradnja še enega objekta
tipa NB nedvoumno dopustna.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
1793

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča

Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 823/82 k. o. Glince v O - območje okoljske infrastrukture za
parcele na katerih stojijo ali so načrtovani objekti javnega
vodovodnega in kanalizacijskega omrežja in so znotraj območij
stavbnih zemljišč. Predmet pobude je tudi sprememba določil za
odmike v odloku OPN MOL, tako da bodo za objekte javnega
vodovodnega in kanalizacijskega omrežja dopuščeni minimalni
odmiki 1,00 m od sosednjih parcel.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 823/82 k. o. Glince
v O - območje okoljske infrastrukture za parcele na katerih stojijo ali
so načrtovani objekti javnega vodovodnega in kanalizacijskega
omrežja in so znotraj območij stavbnih zemljišč. Predmet pobude je
tudi sprememba določil za odmike v odloku OPN MOL, tako da
bodo za objekte javnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja
dopuščeni minimalni odmiki 1,00 m od sosednjih parcel.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Gradnja komunalnih objektov, vodov in naprav je sistemsko
dopustna, skladno s 1. in 2. odstavkom 12. člena OPN MOL ID,
praktično na celotnem območju OPN MOL ID, zato opredelitev
območja z namensko ni potrebna.
Območje črpališča se opredeli na karti 4.2 "Odvajanje in čiščenje
komunalne in padavinske odpadne vode".

Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
1865
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča
parcel. št. 15/1 k. o. Glince v O - območje okoljske infrastrukture za
parcele, na katerih stojijo ali so načrtovani objekti javnega
vodovodnega in kanalizacijskega omrežja in so znotraj območij
stavbnih zemljišč. Predmet pobude je tudi sprememba določil za
odmike v odloku OPN MOL, tako da bodo za objekte javnega
vodovodnega in kanalizacijskega omrežja dopuščeni minimalni
odmiki 1,00 m od sosednjih parcel.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišča parcel. št. 15/1 k. o. Glince v
O - območje okoljske infrastrukture za parcele, na katerih stojijo ali
so načrtovani objekti javnega vodovodnega in kanalizacijskega
omrežja in so znotraj območij stavbnih zemljišč. Predmet pobude je
tudi sprememba določil za odmike v odloku OPN MOL, tako da
bodo za objekte javnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja
dopuščeni minimalni odmiki 1,00 m od sosednjih parcel.
Pobuda je sprejemljiva.
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.

do pobude

Območje črpališča se opredeli na karti 4.1. »Oskrba s pitno vodo«.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
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pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj
pobude

Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
1874
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča
1405/4,1405/3,123/2 k. o. Glince v O - območje okoljske
infrastrukture za parcele na katerih stojijo ali so načrtovani objekti
javnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja in so znotraj
območij stavbnih zemljišč. Predmet pobude je tudi sprememba
določil za odmike v odloku OPN MOL, tako da bodo za objekte
javnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja dopuščeni
minimalni odmiki 1,00 m od sosednjih parcel.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišča 1405/4,1405/3,123/2 k. o.
Glince v O - območje okoljske infrastrukture za parcele na katerih
stojijo ali so načrtovani objekti javnega vodovodnega in
kanalizacijskega omrežja in so znotraj območij stavbnih zemljišč.
Predmet pobude je tudi sprememba določil za odmike v odloku
OPN MOL, tako da bodo za objekte javnega vodovodnega in
kanalizacijskega omrežja dopuščeni minimalni odmiki 1,00 m od
sosednjih parcel.
Pobuda je sprejemljiva.
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«.
M. Zavašnik
606
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 525/1 k. o. Glince, iz gozdnih površin v zazidljivo
zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe
zemljišča parc. št. 525/1 k. o. Glince, iz gozdnih površin v zazidljivo
zemljišče.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg ni v skladu z varstvenimi režimi in se zavrne na
podlagi prvega mnenja pristojnega nosilca urejanja prostora
Zavoda za gozdove RS. Gre za gozd, ki ima močno poudarjeno
estetsko funkcijo, ki se mu ohranja vrstno pester in stabilen gozdni
rob. Poleg tega preko načrtovane širitve poteka gozdna
prometnica, ki je pomembna za gospodarjenje z gozdovi.

I. in F. Žerjal

Zaporedna
številka
pobude
Povzetek
pobude

Stališče do
pobude
Obrazložite
v stališča do
pobude

741
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišč s parcelno št.
Z68/9,168/6,168/7,168/10,168/2,176/12,176/7,176/11,176/9,176/4,168/8,168/
4 vse k. o. 1755 Glince, iz K2 - druga kmetijska zemljišča v stavbno zemljišče
(SSce).Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišč s
parcelno št.
Z68/9,168/6,168/7,168/10,168/2,176/12,176/7,176/11,176/9,176/4,168/8,168/
4 vse k. o. 1755 Glince, iz K2 - druga kmetijska zemljišča v stavbno zemljišče
(SSce).
Pobuda je sprejemljiva.
Tehnični popravek. Mejo se popravi tako, da se v skladu z urbanističnimi
kriteriji zaokroževanja poselitve uskladi z mejo iz starega DP in PUP-a. Na
osnovi podatkov iz gradbenega dovoljenja se območje priključi k EUP DR432.
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pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
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do pobude

B. Žižič
588
Pobuda se nanaša na ukinitev načina urejanja OPPN 183 POD
KAMNO GORICO – GRIČ AC PRIKLJUČEK BRDO in povrnitev
namenske rabe v prvotno stanje K1.Pobuda se nanaša na ukinitev
načina urejanja OPPN 183 POD KAMNO GORICO – GRIČ AC
PRIKLJUČEK BRDO in povrnitev namenske rabe v prvotno stanje
K1.
Pobuda ni sprejemljiva.
Prometno omrežje je bilo preverjeno s prometnim modelom, ki
izkazuje ustreznost omrežja, v sklopu katerega je načrtovana
obravnavana cesta. Cesta je potrebna v smislu oskrbovanja naselij
zahodno od avtoceste ter povezave Ceste dolomitskega odreda –
Brdo – Podutik – Pečnikova ‐ Celovška cesta.
Župnija Ljubljana - Podutik
976
Pobuda se nanaša na ukinitev povezovalne poti med Ulico Nade
Čamernikove in Jančevo ulico.Pobuda se nanaša na ukinitev
povezovalne poti med Ulico Nade Čamernikove in Jančevo ulico.
Pobuda ni sprejemljiva.
Obstoječi slepo zaključeni ulici Nade Čamernik in Jarčeva cesta sta
zelo ozki, obdani z betonskimi ograjami, potekata v zelo strmem
naklonu in kot taki ne dopuščata srečevanja vozil, niti dostopnosti
za intervencijska vozila. Zato se določitev nove povezovalne vezi
med Jarčevo cesto in Ulico Nade Čamernik ohranja; na ta način se
zagotovi ustrezna prehodnost območja in dostopnost za
intervencijska vozila.

