Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude

B. Anžič
299
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 608/3, k. o. Bizovik, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo
zemljišče za gradnjo stanovanj (SSse).Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 608/3, k. o. Bizovik,
iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za gradnjo
stanovanj (SSse).
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg spremembe namenske rabe navedenih zemljišč v
stanovanjske površine se ne upošteva, saj ni v skladu s strateškimi
izhodišči, urbanističnimi kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij
ter varstvenimi režimi. Pobuda iz vidika zagotavljanja racionalne
rabe prostora ne predstavlja zaokroževanja ali zgoščanja naselja,
temveč zgolj novo širitev poselitve oz. širitev razpršene gradnje na
območje varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1).
B. Anžič
300
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 608/1, k. o. Bizovik, iz območja gozdov (Go) v zazidljivo
zemljišče za gradnjo stanovanj (SSse).Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 608/1, k. o. Bizovik,
iz območja gozdov (Go) v zazidljivo zemljišče za gradnjo stanovanj
(SSse).
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg spremembe namenske rabe navedenih zemljišč v
stanovanjske površine se ne upošteva, saj ni v skladu s strateškimi
izhodišči, urbanističnimi kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij
ter varstvenimi režimi. Pobuda iz vidika zagotavljanja racionalne
rabe prostora ne predstavlja zaokroževanja ali zgoščanja naselja,
temveč zgolj novo širitev poselitve oz. širitev razpršene gradnje na
območje gozda s posebnim namenom (GPn).

A. Babnik
371
Pobuda se nanaša na ukinitev načina urejanja z OPPN-136 NOVA
HRUŠICA na zemljišču s parc. št. 1177/1, k. o. Bizovik in
opredelitev določil OPN MOL ID.Pobuda se nanaša na ukinitev
načina urejanja z OPPN-136 NOVA HRUŠICA na zemljišču s parc.
št. 1177/1, k. o. Bizovik in opredelitev določil OPN MOL ID.
Pobuda ni sprejemljiva.
EUP GO-382 predstavlja pomemben mestni prostor ob vodotoku, ki
glede na zatečeno stanje obstoječe pozidave zahteva celovito
prenovo. Do sprejetja OPPN so dopustni le posegi v skladu s 95.
členom odloka o OPN-MOL ID.

M. Babnik

Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude

1393
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc.
št. 330/6, k. o. Bizovik, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo
zemljišče za stanovanjsko gradnjo (SSse).Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 330/6, k. o. Bizovik,
iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko
gradnjo (SSse).
Pobuda je sprejemljiva.
Površine med Hruševsko cesto in naseljem Bizovik so prepoznane
kot notranji razvojni potencial. Celotno območje se zato lahko
obravnava kot površine notranjega razvoja. Po načelih
zaokroževanja in zgoščanja naselja se območje opredeli kot
površine za gradnjo pretežno eno in dvodružinskih stanovanjskih
objektov (SSse – splošne eno- in dvostanovanjske površine).
Velikost območja, potreba po enotnem arhitekturnem ter krajinskoarhitekturnem oblikovanju in prometni ter komunalni ureditvi
narekujejo urejanje s podrobnim občinskim načrtom (OPPN), ki bo
na osnovi predhodno izdelanih strokovnih podlag in variantnih
rešitev podal ustrezno prostorsko ureditev.

V. Babnik
298
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc.
št. 355/1, 355/5 in 358/10, vse k. o. Bizovik, iz kmetijskih zemljišč
(K1) v zazidljiva zemljišča (SSse).Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišč s parc. št. 355/1, 355/5 in
358/10, vse k. o. Bizovik, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljiva
zemljišča (SSse).
Pobuda je sprejemljiva.
Površine med Hruševsko cesto in naseljem Bizovik so prepoznane
kot notranji razvojni potencial. Celotno območje se zato lahko
obravnava kot površine notranjega razvoja. Po načelih
zaokroževanja in zgoščanja naselja se območje opredeli kot
površine za gradnjo pretežno eno in dvodružinskih stanovanjskih
objektov (SSse – splošne eno- in dvostanovanjske površine).
Velikost območja, potreba po enotnem arhitekturnem ter krajinskoarhitekturnem oblikovanju in prometni ter komunalni ureditvi
narekujejo urejanje s podrobnim občinskim načrtom (OPPN), ki bo
na osnovi predhodno izdelanih strokovnih podlag in variantnih
rešitev podal ustrezno prostorsko ureditev.

M. in F. Belec
146
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s
parc. št. 283/1, k. o. Bizovik, iz kmetijskega zemljišča (K1) v
zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe zemljišča s parc. št. 283/1, k. o. Bizovik, iz kmetijskega
zemljišča (K1) v zazidljivo zemljišče.
Pobuda je sprejemljiva.

Obrazložitev stališča
do pobude

Površine med Hruševsko cesto in naseljem Bizovik so prepoznane
kot notranji razvojni potencial. Celotno območje se zato lahko
obravnava kot površine notranjega razvoja. Po načelih
zaokroževanja in zgoščanja naselja se območje opredeli kot
površine za gradnjo pretežno eno in dvodružinskih stanovanjskih
objektov (SSse – splošne eno- in dvostanovanjske površine).
Velikost območja, potreba po enotnem arhitekturnem ter krajinskoarhitekturnem oblikovanju in prometni ter komunalni ureditvi
narekujejo urejanje s podrobnim občinskim načrtom (OPPN), ki bo
na osnovi predhodno izdelanih strokovnih podlag in variantnih
rešitev podal ustrezno prostorsko ureditev.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

S. Bračič
1930

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Pobuda se nanaša na ukinitev prometne povezave in mosta med
Litijsko in Zaloško cesto.Pobuda se nanaša na ukinitev prometne
povezave in mosta med Litijsko in Zaloško cesto.
Pobuda ni sprejemljiva.
Strateški del OPN MOL deli cestno mrežo v MOL na avtoceste,
glavne ceste, pomembnejše ceste, stanovanjske ceste in ulice ter
poti. Sistem zasnove glavnih in pomembnejših cest je izbran tako,
da potek vrisanih cest tvori zaključene urbane cone, znotraj katerih
se odvija samo njihov notranji promet. Javni potniški promet pa
poteka po robu teh con.
S tako zasnovo se ohranja prvotna radialna zasnova cest, ki je
dopolnjena s tremi koncentričnimi cestnimi obroči. Z nekaj
dopolnitvami se poleg notranjega (prvega) ustvarjata še srednji
(drugi) in zunanji (tretji) avtocestni obroč. Pomembna sestavna dela
srednjega (drugega) obroča sta oba predora – Rožnik in Golovec.
Prav nova povezava skozi Golovec, ki se nadaljuje preko Litijske
ceste, na Pot na Fužine in naprej na Bratislavsko cesto je
predvidena, ker je celoten vzhodni del Ljubljane v smeri S - J zelo
slabo povezan.
Povezava Bratislavska -Zaloška- Litijska bo mestna zbirna cesta z
dvema voznima pasovoma, zelenicami , kolesarskimi stezami in
hodniki za pešce. Koridor nove ceste je voden tako, da uporablja
preostale proste prostore (robovi proizvodnih območij, zahodni rob
Fužin) in povzroči čim manj rušenj objektov. Križanja ceste in
koridorja za javni transport (tramvaj) so semaforizirana, nivojska.
Niveleta ceste in premostitve se izvede skladno s pogoji visokih
voda. Natančna obdelava je predmet podrobnejšega načrta.

C. Bricelj
630
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc.
št. 145/2 in 148/1, obe k. o. Bizovik, iz kmetijskih zemljišč (K1) v
zazidljiva zemljišča za gradnjo stanovanj (SSse).Pobuda se nanaša
na spremembo namenske rabe zemljišč s parc. št. 145/2 in 148/1,
obe k. o. Bizovik, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljiva zemljišča
za gradnjo stanovanj (SSse).

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Pobuda je sprejemljiva.
Površine med Hruševsko cesto in naseljem Bizovik so prepoznane
kot notranji razvojni potencial. Celotno območje se zato lahko
obravnava kot površine notranjega razvoja. Po načelih
zaokroževanja in zgoščanja naselja se območje opredeli kot
površine za gradnjo pretežno eno in dvodružinskih stanovanjskih
objektov (SSse – splošne eno- in dvostanovanjske površine).
Velikost območja, potreba po enotnem arhitekturnem ter krajinskoarhitekturnem oblikovanju in prometni ter komunalni ureditvi
narekujejo urejanje s podrobnim občinskim načrtom (OPPN), ki bo
na osnovi predhodno izdelanih strokovnih podlag in variantnih
rešitev podal ustrezno prostorsko ureditev.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

J. Bricelj
271

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc.
št. 528/1,528/4,528/3,528/6,528/5,528/9,528/7, vse k. o. Bizovik, iz
kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljiva zemljišča za gradnjo stanovanj
(SSse).Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč
s parc. št. 528/1,528/4,528/3,528/6,528/5,528/9,528/7, vse k. o.
Bizovik, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljiva zemljišča za gradnjo
stanovanj (SSse).
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg spremembe namenske rabe navedenih zemljišč v
stanovanjske površine se ne upošteva. Predlagani poseg ni v
skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi kriteriji zgoščanja in
zaokroževanja naselij in predstavlja zgolj širitev poselitvenega
območja. Poselitev se usmerja v nepozidana stavbna zemljišča v
strnjenih naseljih oziroma so širitve naselij oziroma določitve novih
stavbnih zemljišč le posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli
ter organizirane gradnje. 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. Navedenim načelom sledi tudi
ZPNačrt in na njegovi podlagi izdani predpisi, ki nove razpršene
gradnje ne dopuščajo več.

J. Bricelj
395
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc.
št. 21/1 in 37/1, obe k. o. Bizovik, iz kmetijskih zemljišč (K1) v
zazidljiva zemljišča.Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe zemljišč s parc. št. 21/1 in 37/1, obe k. o. Bizovik, iz kmetijskih
zemljišč (K1) v zazidljiva zemljišča.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg spremembe namenske rabe navedenih zemljišč v
stanovanjske površine se ne upošteva, saj ni v skladu s strateškimi
izhodišči, urbanističnimi kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij
ter varstvenimi režimi. Pobuda iz vidika zagotavljanja racionalne

rabe prostora ne predstavlja zaokroževanja ali zgoščanja naselja,
temveč zgolj novo širitev poselitve oz. širitev razpršene gradnje na
območje varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1).

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude

J. Bricelj
396
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc.
št. 145/2 in 148/1, obe k. o. Bizovik, iz kmetijskih zemljišč (K1) v
zazidljiva zemljišča za gradnjo stanovanj (SSse).Pobuda se nanaša
na spremembo namenske rabe zemljišč s parc. št. 145/2 in 148/1,
obe k. o. Bizovik, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljiva zemljišča
za gradnjo stanovanj (SSse).
Pobuda je sprejemljiva.
Površine med Hruševsko cesto in naseljem Bizovik so prepoznane
kot notranji razvojni potencial. Celotno območje se zato lahko
obravnava kot površine notranjega razvoja. Po načelih
zaokroževanja in zgoščanja naselja se območje opredeli kot
površine za gradnjo pretežno eno in dvodružinskih stanovanjskih
objektov (SSse – splošne eno- in dvostanovanjske površine).
Velikost območja, potreba po enotnem arhitekturnem ter krajinskoarhitekturnem oblikovanju in prometni ter komunalni ureditvi
narekujejo urejanje s podrobnim občinskim načrtom (OPPN), ki bo
na osnovi predhodno izdelanih strokovnih podlag in variantnih
rešitev podal ustrezno prostorsko ureditev.

J. Bricelj
270
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s
parc. št. 126, k. o. Bizovik, iz kmetijskega zemljišča (K1) v zazidljivo
zemljišče za gradnjo stanovanj (SSse).Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišča s parc. št. 126, k. o. Bizovik,
iz kmetijskega zemljišča (K1) v zazidljivo zemljišče za gradnjo
stanovanj (SSse).
Pobuda je sprejemljiva.
Površine med Hruševsko cesto in naseljem Bizovik so prepoznane
kot notranji razvojni potencial. Celotno območje se zato lahko
obravnava kot površine notranjega razvoja. Po načelih
zaokroževanja in zgoščanja naselja se območje opredeli kot
površine za gradnjo pretežno eno in dvodružinskih stanovanjskih
objektov (SSse – splošne eno- in dvostanovanjske površine).
Velikost območja, potreba po enotnem arhitekturnem ter krajinskoarhitekturnem oblikovanju in prometni ter komunalni ureditvi
narekujejo urejanje s podrobnim občinskim načrtom (OPPN), ki bo
na osnovi predhodno izdelanih strokovnih podlag in variantnih
rešitev podal ustrezno prostorsko ureditev.

J. Bricelj
394

Povzetek pobude
Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg spremembe namenske rabe navedenih zemljišč v
stanovanjske površine se ne upošteva, saj ni v skladu s strateškimi
izhodišči, urbanističnimi kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij
ter varstvenimi režimi. Pobuda posega na območje namenske rabe
ZDd – druge zelene površine, ki imajo v tem delu (prostoru)
funkcijo zaščite poselitvenega območja pred prekomerno
obremenitvijo s hrupom, ki ga generira avtocesta. Poleg tega iz
vidika zagotavljanja racionalne rabe prostora, poseg ne predstavlja
zaokroževanja ali zgoščanja naselja, temveč zgolj novo širitev
poselitve oz. širitev razpršene gradnje, ki je negativen pojav v
prostoru in se tudi zakonsko omejuje.

J. Dimnik
1391
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s
parc. št. 330/6, k. o. Bizovik, iz kmetijskega zemljišča (K1) v
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo (SSse).Pobuda se
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s parc. št. 330/6,
k. o. Bizovik, iz kmetijskega zemljišča (K1) v zazidljivo zemljišče za
stanovanjsko gradnjo (SSse).
Pobuda je sprejemljiva.
Površine med Hruševsko cesto in naseljem Bizovik so prepoznane
kot notranji razvojni potencial. Celotno območje se zato lahko
obravnava kot površine notranjega razvoja. Po načelih
zaokroževanja in zgoščanja naselja se območje opredeli kot
površine za gradnjo pretežno eno in dvodružinskih stanovanjskih
objektov (SSse – splošne eno- in dvostanovanjske površine).
Velikost območja, potreba po enotnem arhitekturnem ter krajinskoarhitekturnem oblikovanju in prometni ter komunalni ureditvi
narekujejo urejanje s podrobnim občinskim načrtom (OPPN), ki bo
na osnovi predhodno izdelanih strokovnih podlag in variantnih
rešitev podal ustrezno prostorsko ureditev.

F. Drufovka
227
Pobuda se nanaša na ukinitev načina urejanja z OPPN-203
RAZVOJNA CONA BIZOVIK na zemljišču s parc. št. 881/4, k. o.
Bizovik in določitev pogojev OPN MOL ID.Pobuda se nanaša na
ukinitev načina urejanja z OPPN-203 RAZVOJNA CONA BIZOVIK
na zemljišču s parc. št. 881/4, k. o. Bizovik in določitev pogojev
OPN MOL ID.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobudo je možno po načelih zgoščanja in zaokroževanja naselij
upoštevati tako, da se navedena zemljišča zajame k EUP GO-217
in s tem zaokroži pozidavo prostostoječih enostanovanjskih stavb,
kar navaja tudi študija (Preveritev in predlog sprememb pogojev za
obstoječo poselitev v območjih OPPN, Šabec Kalan Šabec –
Arhitekti, 2013). Dostop do stavb se uredi na skrajni zahodni strani

zemljišč, zelene površine, ki so zaradi dovoza zmanjšane, pa se
nadomestijo na severni strani.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

M. Drufovka
260
Pobuda se nanaša na ukinitev načina urejanja OPPN-203
RAZVOJNA CONA BIZOVIK na zemljišču s parc. št. 881/4, k. o.
Bizovik in določitev pogojev OPN MOL ID.Pobuda se nanaša na
ukinitev načina urejanja OPPN-203 RAZVOJNA CONA BIZOVIK
na zemljišču s parc. št. 881/4, k. o. Bizovik in določitev pogojev
OPN MOL ID.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobudo je možno po načelih zgoščanja in zaokroževanja naselij je
upoštevati tako, da se navedena zemljišča zajame k EUP GO-217
in s tem zaokroži pozidavo prostostoječih enostanovanjskih stavb.
Dostop do stavb se uredi na skrajni zahodni strani zemljišč, zelene
površine, ki so zaradi dovoza zmanjšane, pa se nadomestijo na
severni strani.

ELCOM
2500
Pobuda se nanaša na možnost gradnje trgovske stavbe z bruto
tlorisno površino cca1400m2 v EUP GO-226.Pobuda se nanaša na
možnost gradnje trgovske stavbe z bruto tlorisno površino
cca1400m2 v EUP GO-226.
Pobuda je sprejemljiva.
Glede na vprašljivo družbeno sprejemljivost prvotno predvidenih
prostorskih posegov o gradnji večstanovanjskega in poslovnega
objekta, se pobuda za gradnjo predvidenega trgovskega objekta
upošteva. Predvidena gradnja predstavlja poseg nižje gostote,
hkrati pa pomeni dopolnitev programske ponudbe v obstoječem
stanovanjskem območju.
Etažni lastniki
974
Pobuda se nanaša na možnost vključitve zdravstvenega doma in
istočasno nasprotovanje gradnji stanovanjsko-poslovnih objektov
na območju EUP GO-226.Pobuda se nanaša na možnost vključitve
zdravstvenega doma in istočasno nasprotovanje gradnji
stanovanjsko-poslovnih objektov na območju EUP GO-226.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Glede na vprašljivo družbeno sprejemljivost predvidenih posegov
se pobuda o ukinitvi večstanovanjske gradnje upošteva. V območju
se dopusti izvedba posegov nižje gostote in takšnih vsebin, ki
dopolnjujejo obstoječe stanovanjsko območje in ne znižujejo
obstoječega bivanjskega standarda. Obstoječa mreža zdravstvenih
domov v Ljubljani že deluje. Za umestitev novega zdravstvenega
doma bi bilo treba najprej preveriti potrebo po novem zdravstvenem

domu ter nato določiti najprimernejšo lokacijo. Ne glede na to, je
opredeljena namenska raba območja CDD - območja centralnih
dejavnosti brez stanovanj, v katerih se dopušča tudi ureditev stavb
za zdravstveno oskrbo.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude

Factor-in
1570
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc.
št. 392 in 367/2, obe k. o. Bizovik in spremembo tipologije, da bo
možna gradnja prostostoječih ali vrstnih hiš. Pobuda se nanaša tudi
na možnost izvedbe manjših OPPN in ukinitev vrtičkarstva na
navedenih parcelah.Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe zemljišč s parc. št. 392 in 367/2, obe k. o. Bizovik in
spremembo tipologije, da bo možna gradnja prostostoječih ali
vrstnih hiš. Pobuda se nanaša tudi na možnost izvedbe manjših
OPPN in ukinitev vrtičkarstva na navedenih parcelah.
Pobuda ni sprejemljiva.
Zemljišče se nahaja v območju večjih nepozidanih površin ob
Litijski cesti, ki ga je treba celovito urejati. Gradnja bo dopustna
šele na podlagi sprejetega OPPN, ki bo določil pogoje za posege
na predmetnem zemljišču. OPN MOL ID določa, da je do izvedbe
OPPN v območju dopustno urejanje vrtičkov v sedanjem obsegu po
določilih za namensko rabo ZV. Lope niso dopustne. Območja ni
treba priključiti na vodovod niti ni treba urediti parkirišča. Z
uveljavitvijo OPPN dejavnost vrtičkov na predmetnem območju ne
bo več dopustna.

K. Golob
201
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s
parc. št. 949/2, k. o. Bizovik, iz kmetijskega zemljišča (K1) v
zazidljivo zemljišče (SSse).Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe zemljišča s parc. št. 949/2, k. o. Bizovik, iz
kmetijskega zemljišča (K1) v zazidljivo zemljišče (SSse).
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg spremembe namenske rabe navedenih zemljišč v
stanovanjske površine se ne upošteva, saj ni v skladu s strateškimi
izhodišči, urbanističnimi kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij
ter varstvenimi režimi. Pobuda iz vidika zagotavljanja racionalne
rabe prostora ne predstavlja zaokroževanja ali zgoščanja naselja,
temveč zgolj novo širitev poselitve oz. širitev razpršene gradnje na
območje varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Ustrezen
obseg eno- in dvostanovanjskih površin se v tem delu MOL
zagotavlja z večjimi razvojnim projekti severno ob Litijske ceste
(OPPN Velika Hrušica in OPPN Razvojna cona Bizovik). Širitev
stanovanjskih površin na območju med Litijsko in Hruševsko cesto
se zato ne dopušča.
J. Hočevar

Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

1751
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela EUP GO297 na zemljišču parc. št. 260, k. o. Štepanja vas in premik
gradbene linije tako, do bo možna gradnja enodružinskega
stanovanjskega objekta.Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe dela EUP GO-297 na zemljišču parc. št. 260, k. o.
Štepanja vas in premik gradbene linije tako, do bo možna gradnja
enodružinskega stanovanjskega objekta.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se nanaša na območje zemljišča s parc. št. 260, k. o.
Štepanja vas, ki leži znotraj dveh EUP. Zgornji (severni del) leži v
EUP GO-297 z namensko rabo BC – športni centri, spodnji (južni
del) pa v EUP GO-229 z namensko rabo PC – površine cest.
V navedenem območju mora MOL, skladno z zagotavljanjem
ustrezne opremljenosti mesta z objekti in površinami s področja
športa, vzpostaviti otok športa za vse. V neposredni bližini že
obstaja tovrstna dejavnost, ki bi se z izgradnjo novih športnih
površin okrepila v ustrezno velik športno-rekreacijski pol. V ta
namen se gradnja novih stanovanjskih objektov v tem območju ne
dopušča, so pa na legalno zgrajenih objektih možni posegi skladno
z 95. členom Odloka o OPN MOL ID.
V spodnjem delu se območje Litijske ceste širi, saj se Litijska cesta,
kot ena izmed glavnih mestnih prometnic, rekonstruira v
štiripasovnico z vsemi ustreznimi prometno-tehničnimi elementi.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

M. Jakopin
211
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s
parc. št. 635/2, k. o. Bizovik, iz kmetijskega zemljišča (K1) v
zazidljivo zemljišče za gradnjo stanovanj (SSse).Pobuda se nanaša
na spremembo namenske rabe zemljišča s parc. št. 635/2, k. o.
Bizovik, iz kmetijskega zemljišča (K1) v zazidljivo zemljišče za
gradnjo stanovanj (SSse).
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg spremembe namenske rabe navedenih zemljišč v
stanovanjske površine se ne upošteva, saj ni v skladu s strateškimi
izhodišči, urbanističnimi kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij
ter varstvenimi režimi. Pobuda iz vidika zagotavljanja racionalne
rabe prostora ne predstavlja zaokroževanja ali zgoščanja naselja,
temveč zgolj novo širitev poselitve oz. širitev razpršene gradnje na
območje varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1).

N. Jeras
174
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc.
št. 170/1 in 171/1, obe k. o. Bizovik, iz kmetijskih zemljišč (K1) v
zazidljiva zemljišča za gradnjo stanovanj (SSse).Pobuda se nanaša

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagate
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pobude
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številka
pobude
Povzete
k
pobude

Stališče
do

na spremembo namenske rabe zemljišč s parc. št. 170/1 in 171/1,
obe k. o. Bizovik, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljiva zemljišča
za gradnjo stanovanj (SSse).
Pobuda je sprejemljiva.
Površine med Hruševsko cesto in naseljem Bizovik so prepoznane
kot notranji razvojni potencial. Celotno območje se zato lahko
obravnava kot površine notranjega razvoja. Po načelih
zaokroževanja in zgoščanja naselja se območje opredeli kot
površine za gradnjo pretežno eno in dvodružinskih stanovanjskih
objektov (SSse – splošne eno- in dvostanovanjske površine).
Velikost območja, potreba po enotnem arhitekturnem ter krajinskoarhitekturnem oblikovanju in prometni ter komunalni ureditvi
narekujejo urejanje s podrobnim občinskim načrtom (OPPN), ki bo
na osnovi predhodno izdelanih strokovnih podlag in variantnih
rešitev podal ustrezno prostorsko ureditev.
M. Jež
817
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča s
parc. št. 430/1, k. o. Bizovik, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo
zemljišče za gradnjo stanovanj (SSse).Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe dela zemljišča s parc. št. 430/1, k. o.
Bizovik, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za gradnjo
stanovanj (SSse).
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg spremembe namenske rabe navedenih zemljišč v
stanovanjske površine se ne upošteva, saj ni v skladu s strateškimi
izhodišči, urbanističnimi kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij
ter varstvenimi režimi. Pobuda iz vidika zagotavljanja racionalne
rabe prostora ne predstavlja zaokroževanja ali zgoščanja naselja,
temveč zgolj novo širitev poselitve oz. širitev razpršene gradnje na
območje varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1).

L. Košiček

1014

Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc.
št.965/8,965/9,958/7,965/11,965/2,965/10,966/13,966/14,966/15,966/16,966/17,9
66/18,966/19,958/6,950/6,950/7,950/2, vse k. o. Bizovik, iz kmetijskih zemljišč
(K1) v zazidljiva zemljišča (SSse) oziroma priključitev navedenih zemljišč h EUP
GO-291.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc.
št.965/8,965/9,958/7,965/11,965/2,965/10,966/13,966/14,966/15,966/16,966/17,9
66/18,966/19,958/6,950/6,950/7,950/2, vse k. o. Bizovik, iz kmetijskih zemljišč
(K1) v zazidljiva zemljišča (SSse) oziroma priključitev navedenih zemljišč h EUP
GO-291.
Pobuda ni sprejemljiva.

pobude
Obrazlo
žitev
stališča
do
pobude

Predlagan poseg spremembe namenske rabe navedenih zemljišč v stanovanjske
površine se ne upošteva, saj ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij ter varstvenimi režimi. Pobuda iz vidika
zagotavljanja racionalne rabe prostora ne predstavlja zaokroževanja ali zgoščanja
naselja, temveč zgolj novo širitev poselitve oz. širitev razpršene gradnje na
območje varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Ustrezen obseg eno- in
dvostanovanjskih površin se v tem delu MOL zagotavlja z večjimi razvojnim
projekti severno ob Litijske ceste (OPPN Velika Hrušica in OPPN Razvojna cona
Bizovik). Širitev stanovanjskih površin na območju med Litijsko in Hruševsko cesto
se zato ne dopušča.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka

N. M. Kovacs
508
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc.
št. 1302/1 in 1302/2, k. o. Bizovik, iz kmetijskih zemljišč (K1) v
zazidljiva zemljišča (SSse).Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe zemljišč s parc. št. 1302/1 in 1302/2, k. o. Bizovik,
iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljiva zemljišča (SSse).
Pobuda je delno sprejemljiva.
Glede na karakter ožjega območja, ki je pretežno stanovanjski in
dejstva, da sprejetje pobude pomeni upoštevanje načela
zgoščevanja in zaokroževanja naselja, se pobuda upošteva. Del
zemljišča s parc. št. 1302/1, k. o. Štepanja vas, se priključi k EUP
GO-204.

Labus d.o.o.
175
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s
parc. št. 286/1, k. o. Bizovik, iz kmetijskega zemljišča (K1) v
zazidljivo zemljišče za gradnjo stanovanj (SSse).Pobuda se nanaša
na spremembo namenske rabe zemljišča s parc. št. 286/1, k. o.
Bizovik, iz kmetijskega zemljišča (K1) v zazidljivo zemljišče za
gradnjo stanovanj (SSse).
Pobuda je sprejemljiva.
Površine med Hruševsko cesto in naseljem Bizovik so prepoznane
kot notranji razvojni potencial. Celotno območje se zato lahko
obravnava kot površine notranjega razvoja. Po načelih
zaokroževanja in zgoščanja naselja se območje opredeli kot
površine za gradnjo pretežno eno in dvodružinskih stanovanjskih
objektov (SSse – splošne eno- in dvostanovanjske površine).
Velikost območja, potreba po enotnem arhitekturnem ter krajinskoarhitekturnem oblikovanju in prometni ter komunalni ureditvi
narekujejo urejanje s podrobnim občinskim načrtom (OPPN), ki bo
na osnovi predhodno izdelanih strokovnih podlag in variantnih
rešitev podal ustrezno prostorsko ureditev.

P. Lampret
203

pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe prostora na
parc. št. 525/3 k. o. Bizovik v zazidljivo zemljišče.Pobuda se
nanaša na spremembo namenske rabe prostora na parc. št. 525/3
k. o. Bizovik v zazidljivo zemljišče.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij. Poselitev se usmerja v
nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve
naselij le posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter
organizirane gradnje. Predlagan poseg zaradi bližine avtoceste tudi
ni v skladu s kriterijem varstva okolja, da se nova stavbna zemljišča
ne umeščajo v s hrupom preobremenjena območja, in da se ne
umeščajo ob obstoječe vire onesnaževanja.

P. Lampret
204
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s
parc. št. 920/1, k. o. Bizovik, da postane v celoti zazidljiva.Pobuda
se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s parc. št.
920/1, k. o. Bizovik, da postane v celoti zazidljiva.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Zemljišče je opredeljeno kot zazidljivo že v veljavni prostorski
dokumentaciji, v območju je poleg visokih prostostoječih stavb
dopustna tudi gradnja družinskih hiš. Zemljišče se nahaja na še
nepozidanem prostoru, ki ga je treba celovito urejati. Gradnja bo
dopustna šele na podlagi OPPN, ki bo določil pogoje za posege na
predmetnem zemljišču.

P. Lampret
206
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s
parc. št. 391/3, k. o. Bizovik, iz kmetijskega zemljišča (K1) v
zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe zemljišča s parc. št. 391/3, k. o. Bizovik, iz kmetijskega
zemljišča (K1) v zazidljivo zemljišče.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg spremembe namenske rabe navedenih zemljišč v
stanovanjske površine se ne upošteva, saj ni v skladu s strateškimi
izhodišči, urbanističnimi kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij
ter varstvenimi režimi. Pobuda iz vidika zagotavljanja racionalne
rabe prostora ne predstavlja zaokroževanja ali zgoščanja naselja,
temveč zgolj novo širitev poselitve oz. širitev razpršene gradnje na
območje varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1).

P. Lampret
207
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

parc. št. 398/3, k. o. Bizovik, iz kmetijskega zemljišča (K1) v
zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe zemljišča s parc. št. 398/3, k. o. Bizovik, iz kmetijskega
zemljišča (K1) v zazidljivo zemljišče.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg spremembe namenske rabe navedenih zemljišč v
stanovanjske površine se ne upošteva, saj ni v skladu s strateškimi
izhodišči, urbanističnimi kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij
ter varstvenimi režimi. Pobuda iz vidika zagotavljanja racionalne
rabe prostora ne predstavlja zaokroževanja ali zgoščanja naselja,
temveč zgolj novo širitev poselitve oz. širitev razpršene gradnje na
območje varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1).

P. Lampret
208
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s
parc. št. 399/5, k. o. Bizovik, iz kmetijskega zemljišča (K1) v
zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe zemljišča s parc. št. 399/5, k. o. Bizovik, iz kmetijskega
zemljišča (K1) v zazidljivo zemljišče.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg spremembe namenske rabe navedenih zemljišč v
stanovanjske površine se ne upošteva, saj ni v skladu s strateškimi
izhodišči, urbanističnimi kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij
ter varstvenimi režimi. Pobuda iz vidika zagotavljanja racionalne
rabe prostora ne predstavlja zaokroževanja ali zgoščanja naselja,
temveč zgolj novo širitev poselitve oz. širitev razpršene gradnje na
območje varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1).

J. Leben
889
Pobuda se nanaša na ukinitev načina urejanja OPPN-357
BIZOVIK-POT NA VISOKO na zemljiščih s parc. št.
456/7,456/4,456/5, vse k. o. Bizovik in določitev pogojev OPN MOL
ID.Pobuda se nanaša na ukinitev načina urejanja OPPN-357
BIZOVIK-POT NA VISOKO na zemljiščih s parc. št.
456/7,456/4,456/5, vse k. o. Bizovik in določitev pogojev OPN MOL
ID.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg se nahaja na zemljišču, ki je sestavni del večjega
nepozidanega območja, za katerega je potreben celovit pristop
prostorskega urejanja. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta namreč določa, da se
za večja območja v naselju, ki so namenjena zgoščanju pozidave
predvidi izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Sem ne sodi zgolj arhitekturna, temveč tudi krajinsko-arhitekturna
rešitev območja, z ustrezno prometno in komunalno ureditvijo.
Delitev in urejanje po posameznih parcelah bi pomenilo
nadaljevanje stihijske pozidave in vzorca razpršene gradnje.
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F. Levičnik
528
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s
parc. št. 262/4, k. o. Bizovik, iz kmetijskega zemljišča (K1) v
zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe zemljišča s parc. št. 262/4, k. o. Bizovik, iz kmetijskega
zemljišča (K1) v zazidljivo zemljišče.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg spremembe namenske rabe navedenih zemljišč v
stanovanjske površine se ne upošteva, saj ni v skladu s strateškimi
izhodišči, urbanističnimi kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij
ter varstvenimi režimi. Pobuda iz vidika zagotavljanja racionalne
rabe prostora ne predstavlja zaokroževanja ali zgoščanja naselja,
temveč zgolj novo širitev poselitve oz. širitev razpršene gradnje na
območje varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1).
Lukman odvetniška družba
888
Pobuda se nanaša na ukinitev ceste, ki poteka preko zemljišč s
parc. št. 1309/3, 1313/2, 1314/1, 1314/2 in 1314/3, vse k. o.
Bizovik, v EUP GO-123.Pobuda se nanaša na ukinitev ceste, ki
poteka preko zemljišč s parc. št. 1309/3, 1313/2, 1314/1, 1314/2 in
1314/3, vse k. o. Bizovik, v EUP GO-123.
Pobuda ni sprejemljiva.
Ena izmed ključnih nalog OPN MOL ID je zagotavljati takšno
prometno omrežje, ki daje možnost dostopa do vseh obstoječih in
predvidenih ureditev v prostoru. V konkretnem primeru je izrisana
javna pot za vsa vozila, ki zagotavlja dostop do predvidenih
ureditev (do obstoječih stavbnih zemljišč, na katerih je dopustna
gradnja), zato se javna pot ne ukinja.
D. Milharčič
1932
Pobuda se nanaša na ukinitev načina urejanja na zemljišču s parc.
št. 1222/2, k. o. Bizovik z OPPN-136 NOVA HRUŠICA in določitev
pogojev OPN MOL ID.Pobuda se nanaša na ukinitev načina
urejanja na zemljišču s parc. št. 1222/2, k. o. Bizovik z OPPN-136
NOVA HRUŠICA in določitev pogojev OPN MOL ID.
Pobuda ni sprejemljiva.
Skladno s predlogom izdelanih strokovnih podlag ""Preveritev in
predlog sprememb pogojev za obstoječo poselitev v območjih
OPPN (P-ZIN-29/13)"", se predmetnemu območju ohranja način
urejanja z OPPN. Gre za manjše območje razpršene gradnje ob
Litijski cesti, za katerega je nujna izdelava enotnega urejanja.
Slednja je predmet predvidenega OPPN Nova Hrušica.

Interna pobuda MOL
1901
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Pobuda se nanaša na upravičenost izrisa cest kot javnih površin
preko zasebnih zemljišč.Pobuda se nanaša na upravičenost izrisa
cest kot javnih površin preko zasebnih zemljišč.
Pobuda ni sprejemljiva.
Še ne zgrajeni južni odsek ceste iz primera v pobudi bo zagotavljal
krožne vožnje do vseh obstoječih in predvidenih ureditev v
prostoru. Izris RL ostane nespremenjen, na južnem delu osi se
popravi atribut osi ceste iz obstoječe v predvideno.

Interna pobuda MOL
798
Pobuda se nanaša na racionalizacijo profila in potek povezovalne
ulice med Litijsko cesto in ulico Pot k šoli, da cesta ne bo potekala
preko obstoječega stanovanjskega objekta.Pobuda se nanaša na
racionalizacijo profila in potek povezovalne ulice med Litijsko cesto
in ulico Pot k šoli, da cesta ne bo potekala preko obstoječega
stanovanjskega objekta.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobuda je v delu, ki se nanaša na potek povezovalne ulice
sprejemljiva. Prometnico se prestavi na nepozidano zemljišče na
vzhodni strani. Na ta način je omogočena izvedba povezovalne
ulice brez rušenja stanovanjskega objekta že na obstoječo Litijsko
cesto.
Pobuda je v delu, ke se nanaša na ožanje prečnega profila
nesprejemljiva. Elementi prečnega profila omogočajo ureditev
dvosmerne ceste z hodniki za pešce z minimalnimi širinami
posameznih prometnih pasov. V tem smislu tudi ni možna nadaljnja
racionalizacija (oženje) cestnega profila.

Interna pobuda MOL
1369
Pobuda se nanaša na dopolnitev podrobnih prostorskih izvedbenih
pogojev (PPIP), da bo v EUP GO-18 možno izvajati dejavnost
centra za varstvo psov oz. gradnja objektov, ki po klasifikaciji
objektov spadajo v skupino s šifro 12740.Pobuda se nanaša na
dopolnitev podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev (PPIP), da bo
v EUP GO-18 možno izvajati dejavnost centra za varstvo psov oz.
gradnja objektov, ki po klasifikaciji objektov spadajo v skupino s
šifro 12740.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva tako, da se za območje EUP GO-18 dopolni
PPIP, ki bodo omogočali izvajanje dejavnosti centra za varstvo
psov oz. dovoljevali gradnjo objektov, ki po klasifikaciji spadajo v
skupino s šifro 12740.

Interna pobuda MOL
1374
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Pobuda se nanaša na zemljišče s parc. št. 515/66, k. o. Bizovik,
katerega dejanska raba je urejeno cestišče, zato ga lastnik ponuja
MOL-u v odkup.Pobuda se nanaša na zemljišče s parc. št. 515/66,
k. o. Bizovik, katerega dejanska raba je urejeno cestišče, zato ga
lastnik ponuja MOL-u v odkup.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva. Navedeno zemljišče se vključi v profil ceste,
ki je definiran z regulacijsko linijo. Odkup zemljišča sam po sebi pa
ni predmet OPN MOL ID.

Interna pobuda MOL
2090
Pobuda se nanaša na ponovno prometno preučitev EUP GO-305 in
ustrezno rešitev dovozov do objektov na zemljiščih par. št. 984/2,
984/3 in 984/4, vse k. o. Bizovik.Pobuda se nanaša na ponovno
prometno preučitev EUP GO-305 in ustrezno rešitev dovozov do
objektov na zemljiščih par. št. 984/2, 984/3 in 984/4, vse k. o.
Bizovik.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Na podlagi pobude se dopolni izris regulacijskih linij in osi za
ureditev javne poti za vsa vozila, katere osnovna prometna funkcija
je zagotavljanje dostopa do posameznih ureditev v prostoru (v tem
primeru do štirih stanovanjskih objektov). Javno pot, ki se zaključi
na zemljišču s parcelno št. 976/2, k. o. Bizovik, se pomakne na
severni rob enote urejanja prostora GO-305. Ob severnem robu se
zagotovi 8,00 m širok prometni koridor preko zemljišča s parcelno
št. 976/3, k. o. Bizovik. Pot se zaključi na meji zemljišča s parcelno
št. 984/4, k. o. Bizovik. Dostop do stanovanjskih objektov na
zemljiščih s parc. št. 984/4, 984/3, 984/2 in 984/6, vse k. o. Bizovik,
si morajo stanovalci zagotoviti sami z ureditvijo medsebojnih
služnostnih razmerij. Navedena tri zemljišča so v pretežni meri
pozidana, na vzhodnem robu zemljišč pa je že urejena ozka
dostopna pot do vseh obstoječih objektov. Opredelitev navedene
obstoječe poti preko zemljišč s parc. št. 984/4, 984/3, 984/2 in
984/6, vse k. o. Bizovik, kot javne prometnice, ni smiselna; v tem
primeru bi se bistveno zmanjšalo površino funkcionalnih zemljišč
ob obstoječih zasebnih stanovanjskih hišah.

Interna pobuda MOL
2253
Pobuda se nanaša na ponovno prometno preučitev EUP GO-305 in
ustrezno rešitev dovozov do objektov na zemljiščih par. št. 984/2,
984/3 in 984/4, vse k. o. Bizovik.Pobuda se nanaša na ponovno
prometno preučitev EUP GO-305 in ustrezno rešitev dovozov do
objektov na zemljiščih par. št. 984/2, 984/3 in 984/4, vse k. o.
Bizovik.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Na podlagi pobude se dopolni izris regulacijskih linij in osi za
ureditev javne poti za vsa vozila, katere osnovna prometna funkcija
je zagotavljanje dostopa do posameznih ureditev v prostoru (v tem

primeru do štirih stanovanjskih objektov). Javno pot, ki se zaključi
na zemljišču s parcelno št. 976/2, k. o. Bizovik, se pomakne na
severni rob enote urejanja prostora GO-305. Ob severnem robu se
zagotovi 8,00 m širok prometni koridor preko zemljišča s parcelno
št. 976/3, k. o. Bizovik. Pot se zaključi na meji zemljišča s parcelno
št. 984/4, k. o. Bizovik. Dostop do stanovanjskih objektov na
zemljiščih s parc. št. 984/4, 984/3, 984/2 in 984/6, vse k. o. Bizovik,
si morajo stanovalci zagotoviti sami z ureditvijo medsebojnih
služnostnih razmerij. Navedena tri zemljišča so v pretežni meri
pozidana, na vzhodnem robu zemljišč pa je že urejena ozka
dostopna pot do vseh obstoječih objektov. Opredelitev navedene
obstoječe poti preko zemljišč s parc. št. 984/4, 984/3, 984/2 in
984/6, vse k. o. Bizovik, kot javne prometnice, ni smiselna; v tem
primeru bi se bistveno zmanjšalo površino funkcionalnih zemljišč
ob obstoječih zasebnih stanovanjskih hišah.

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

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Interna pobuda MOL
2264
Pobuda se nanaša na nepravilen izris vodotoka in cestne
površine.Pobuda se nanaša na nepravilen izris vodotoka in cestne
površine.
Pobuda je sprejemljiva.
Izris vodotoka in cestne površine se popravi, skladno z dejanskim
stanjem.

Interna pobuda MOL
2268
Pobuda se nanaša na dopolnitev podrobnih prostorskih izvedbenih
pogojev za EUP GO-175 in GO-390, da bo možna gradnja mrliške
vežice.Pobuda se nanaša na dopolnitev podrobnih prostorskih
izvedbenih pogojev za EUP GO-175 in GO-390, da bo možna
gradnja mrliške vežice.
Pobuda je sprejemljiva.
Zaradi reševanja prostorskih potreb pokopališča v Štepanji vasi, se
skladno z izdelano idejno rešitvijo, dopusti sprememba prostorskih
pogojev OPN MOL ID tako, da bo možna izgradnja mrliške vežice
in ureditev površin za potrebe pokopališča Štepanja vas.

Interna pobuda MOL
2419
Pobuda se nanaša na izvzem zemljišča parc. št. 184/1, k. o.
Štepanja vas, iz EUP GO-379 in dodelitev nove EUP z namensko
rabo SScv ali SSsv.Pobuda se nanaša na izvzem zemljišča parc.
št. 184/1, k. o. Štepanja vas, iz EUP GO-379 in dodelitev nove EUP
z namensko rabo SScv ali SSsv.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je sprejemljiva. Izvzem predlaganih zemljišč iz EUP z
namensko rabo SSse.ND in opredelitev nove EUP z ustreznejšo

namensko rabo in tipologijo zvišuje prostorske pogoje obstoječega
objekta, hkrati pa ne zmanjšuje bivanjskih standardov sosednjih
obstoječih objektov.
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Interna pobuda MOL
2433
Pobuda se nanaša na izris celinskih voda (VC) ter regulacijskih linij
vodotokov in vodne infrastrukture (RV) na območju Bizoviškega
potoka.Pobuda se nanaša na izris celinskih voda (VC) ter
regulacijskih linij vodotokov in vodne infrastrukture (RV) na
območju Bizoviškega potoka.
Pobuda je sprejemljiva.
Spremeni in dopolni se izris Bizoviškega potoka. Dopolni se 23.
člen Odloka o OPN MOL z opisom kategorije regulacijske linije
vodotokov in vodne infrastrukture (RV).

Interna pobuda MOL
2458
Pobuda je predlog za zožitev prometnega koridorja Pesarskega
ceste, to je del EUP GO-207, na odseku vzdolž novo predvidenega
območja za šport, to je EUP GO-225.Pobuda je predlog za zožitev
prometnega koridorja Pesarskega ceste, to je del EUP GO-207, na
odseku vzdolž novo predvidenega območja za šport, to je EUP
GO-225.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je skladna z obstoječimi in predvidenimi prometnimi
potrebami ter z zasnovo predvidenih ureditev v območju EUP GO225. Na odseku vzdolž GO-225 se prometni koridor Pesarskega
ceste zoži tako, da se ob vzhodnem robu vozišča zagotovi prostor
za dograditev novega hodnika za pešce v širini 2 m. Pas za
ureditev drevoreda ob vzhodnem robu Pesarskega ceste sodi v
območje EUP GO-225.

Interna pobuda MOL
2459
Pobuda se nanaša na ukinitev podrobnih meril v delu, ki se
nanašajo na dopustnost posegov v prostor do izvedbe
protipoplavnih ukrepov.Pobuda se nanaša na ukinitev podrobnih
meril v delu, ki se nanašajo na dopustnost posegov v prostor do
izvedbe protipoplavnih ukrepov.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda o ukinitvi podrobnih meril v delu, ki preprečujejo posege v
prostor do izvedbe protipoplavnih ukrepov se upošteva, saj del
območja leži v območju majhne nevarnosti in del v območju
preostale poplavne nevarnosti. V obeh območjih pa so novogradnje
dopustne tudi pred izvedbo protipoplavnih ukrepov.
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Interna pobuda MOL
1983
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela EUP GO334 na zemljišču s parc. št. 200/1 k. o. Štepanja vas, iz pretežno
večstanovanjskih površin (SScv), v območje centralnih dejavnosti
za javno upravo (CDj), zaradi potreb delovanja gasilske postaje
PGD Štepanjsko naselje.Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe dela EUP GO-334 na zemljišču s parc. št. 200/1 k.
o. Štepanja vas, iz pretežno večstanovanjskih površin (SScv), v
območje centralnih dejavnosti za javno upravo (CDj), zaradi potreb
delovanja gasilske postaje PGD Štepanjsko naselje.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva, saj se s tem omogoči nemoteno delovanje
PGD Štepanjsko naselje in s tem daje možnost uresničevanja
javnega interesa zagotavljanja zaščite in reševanja vseh
prebivalcev MOL.

Interna pobuda MOL
2354
Pobuda se nanaša na spremembo določil veljavnega OPPN za
dela območij urejanja MS 6/3 Zgornja Hrušica in MG 6/1 (Ur.l.RS,
št. 32/09-1465 in 78/10-4264), da bo možna gradnja trgovskega
objekta s površino BTP cca 1400m2.Pobuda se nanaša na
spremembo določil veljavnega OPPN za dela območij urejanja MS
6/3 Zgornja Hrušica in MG 6/1 (Ur.l.RS, št. 32/09-1465 in 78/104264), da bo možna gradnja trgovskega objekta s površino BTP
cca 1400m2.
Pobuda je sprejemljiva.
Glede na vprašljivo družbeno sprejemljivost predvidenih posegov
se pobuda o ukinitvi večstanovanjske gradnje upošteva. V območju
se dopusti izvedba posegov nižje gostote in takšnih vsebin, ki
dopolnjujejo obstoječe stanovanjsko območje in ne znižujejo
obstoječega bivanjskega standarda.

Interna pobuda MOL
2472
Pobuda je predlog za premik koridorja ceste, ki poteka ob vhodu v
objekt Pot do šole 2a, za 4 do 5 m proti severu.Pobuda je predlog
za premik koridorja ceste, ki poteka ob vhodu v objekt Pot do šole
2a, za 4 do 5 m proti severu.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Na podlagi pobude se dopolni izris regulacijskih linij in osi za
ureditev javne poti za vsa vozila, katere osnovna prometna funkcija
je zagotavljanje dostopa do posameznih ureditev v prostoru (v tem
primeru do štirih stanovanjskih objektov). Javno pot, ki se zaključi
na zemljišču s parcelno št. 976/2, k. o. Bizovik, se pomakne na
severni rob enote urejanja prostora GO-305. Ob severnem robu se
zagotovi 8,00 m širok prometni koridor preko zemljišča s parcelno
št. 976/3, k. o. Bizovik. Pot se zaključi na meji zemljišča s parcelno

št. 984/4, k. o. Bizovik. Novo določeni prometni koridor je nekoliko
odmaknjen od objekta s hišno št. Pot do šole 2a proti severu.
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Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude
Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

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

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

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

Interna pobuda MOL
2473
Pobuda je predlog za ureditev dodatnih parkirnih mest za stavbo s
hišno št. Pot do šole 2a.Pobuda je predlog za ureditev dodatnih
parkirnih mest za stavbo s hišno št. Pot do šole 2a.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Določila v veljavnem OPN MOL ID omogočajo ureditev parkirnih
mest za objekt s hišno št. Pot do šole 2a. Izvedba novih oz.
preureditev parkirnih mest za obratovanje objekta s hišno št. Pot do
šole 2a v prostoru ni predmet OPN MOL ID.

Interna pobuda MOL
1697
Pobuda se nanaša na ureditev dostopa in izvedbo varne poti do
novega objekta Vrtca Čebelica.Pobuda se nanaša na ureditev
dostopa in izvedbo varne poti do novega objekta Vrtca Čebelica.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Dostop do enote vrtca je zagotovljen preko javne poti za vsa vozila,
ki ima rezerviran profil z definirano regulacijsko linijo. Izvedba poti
sama ni predmet OPN MOL ID.
N. Kalčič s.p.
1442
Pobuda se nanaša na legalizacijo stanovanjskega objekta.Pobuda
se nanaša na legalizacijo stanovanjskega objekta.
Pobuda ni sprejemljiva.
Zaradi prevelikega odstopanja od zahtevanih odmikov in potrebne
velikosti parcel se pobuda ne upošteva. Posegi v pobudi presegajo
20% dopustno odstopanje od minimalnih dovoljenih odmikov, poleg
tega pa tudi velikost parcele presega 20% dopustno odstopanje od
minimalne velikosti parcele, ki se tiče gradnje v vrzeli.
N. Kalčič s.p.
1752
Pobuda se nanaša na legalizacijo stanovanjskega objekta.Pobuda
se nanaša na legalizacijo stanovanjskega objekta.
Pobuda ni sprejemljiva.
Zaradi prevelikega odstopanja od zahtevanih odmikov in potrebne
velikosti parcel se pobuda ne upošteva. Posegi v pobudi presegajo
20% dopustno odstopanje od minimalnih dovoljenih odmikov, poleg
tega pa tudi velikost parcele presega 20% dopustno odstopanje od
minimalne velikosti parcele, ki se tiče gradnje v vrzeli.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča

M. Pavčič, F. Penič
1392
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s
parc. št. 260/3, k. o. Bizovik, iz kmetijskega zemljišča (K1) v
zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe zemljišča s parc. št. 260/3, k. o. Bizovik, iz kmetijskega
zemljišča (K1) v zazidljivo zemljišče.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg spremembe namenske rabe navedenih zemljišč v
stanovanjske površine se ne upošteva, saj ni v skladu s strateškimi
izhodišči, urbanističnimi kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij
ter varstvenimi režimi. Pobuda iz vidika zagotavljanja racionalne
rabe prostora ne predstavlja zaokroževanja ali zgoščanja naselja,
temveč zgolj novo širitev razpršene gradnje na območje varstva
najboljših kmetijskih zemljišč (K1).
S. Petančič
166
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc.
št. 95/10 ,95/1 in 95/5, vse k. o. Bizovik, iz kmetijskih zemljišč (K1)
v zazidljiva zemljišča.Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe zemljišč s parc. št. 95/10 ,95/1 in 95/5, vse k. o. Bizovik, iz
kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljiva zemljišča.
Pobuda je sprejemljiva.
Površine med Hruševsko cesto in naseljem Bizovik so prepoznane
kot notranji razvojni potencial. Celotno območje se zato lahko
obravnava kot površine notranjega razvoja. Po načelih
zaokroževanja in zgoščanja naselja se območje opredeli kot
površine za gradnjo pretežno eno in dvodružinskih stanovanjskih
objektov (SSse – splošne eno- in dvostanovanjske površine).
Velikost območja, potreba po enotnem arhitekturnem ter krajinskoarhitekturnem oblikovanju in prometni ter komunalni ureditvi
narekujejo urejanje s podrobnim občinskim načrtom (OPPN), ki bo
na osnovi predhodno izdelanih strokovnih podlag in variantnih
rešitev podal ustrezno prostorsko ureditev.
S. Petrič
1431
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc.
št. 950/7, 950/6, 950/2, 965/2, 965/8, 965/9, 965/11, 965/14, 958/7,
958/6, 965/13 in 965/12, vse k. o. Bizovik, iz kmetijskih zemljišč
(K1) v zazidljivo zemljišče (SSse) oziroma priključitev navedenih
zemljišč h EUP GO-291.Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe zemljišč parc. št. 950/7, 950/6, 950/2, 965/2, 965/8,
965/9, 965/11, 965/14, 958/7, 958/6, 965/13 in 965/12, vse k. o.
Bizovik, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče (SSse)
oziroma priključitev navedenih zemljišč h EUP GO-291.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg spremembe namenske rabe navedenih zemljišč v

do pobude

stanovanjske površine se ne upošteva, saj ni v skladu s strateškimi
izhodišči, urbanističnimi kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij
ter varstvenimi režimi. Pobuda iz vidika zagotavljanja racionalne
rabe prostora ne predstavlja zaokroževanja ali zgoščanja naselja,
temveč zgolj novo širitev poselitve oz. širitev razpršene gradnje na
območje varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Ustrezen
obseg eno- in dvostanovanjskih površin se v tem delu MOL
zagotavlja z večjimi razvojnim projekti severno ob Litijske ceste
(OPPN Velika Hrušica in OPPN Razvojna cona Bizovik). Širitev
stanovanjskih površin na območju med Litijsko in Hruševsko cesto
se zato ne dopušča.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

U. Petrovič
1428

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude

Pobuda se nanaša na ukinitev prometne povezave in mosta med
Litijsko in Zaloško cesto.Pobuda se nanaša na ukinitev prometne
povezave in mosta med Litijsko in Zaloško cesto.
Pobuda ni sprejemljiva.
Strateški del OPN MOL deli cestno mrežo v MOL na avtoceste,
glavne ceste, pomembnejše ceste, stanovanjske ceste in ulice ter
poti. Sistem zasnove glavnih in pomembnejših cest je izbran tako,
da potek vrisanih cest tvori zaključene urbane cone, znotraj katerih
se odvija samo njihov notranji promet. Javni potniški promet pa
poteka po robu teh con.
S tako zasnovo se ohranja prvotna radialna zasnova cest, ki je
dopolnjena s tremi koncentričnimi cestnimi obroči. Z nekaj
dopolnitvami se poleg notranjega (prvega) ustvarjata še srednji
(drugi) in zunanji (tretji) avtocestni obroč. Pomembna sestavna dela
srednjega (drugega) obroča sta oba predora – Rožnik in Golovec.
Prav nova povezava skozi Golovec, ki se nadaljuje preko Litijske
ceste, na Pot na Fužine in naprej na Bratislavsko cesto je
predvidena, ker je celoten vzhodni del Ljubljane v smeri S - J zelo
slabo povezan.
Povezava Bratislavska -Zaloška- Litijska bo mestna zbirna cesta z
dvema voznima pasovoma, zelenicami , kolesarskimi stezami in
hodniki za pešce. Koridor nove ceste je voden tako, da uporablja
preostale proste prostore (robovi proizvodnih območij, zahodni rob
Fužin) in povzroči čim manj rušenj objektov. Križanja ceste in
koridorja za javni transport (tramvaj) so semaforizirana, nivojska.
Niveleta ceste in premostitve se izvede skladno s pogoji visokih
voda. Natančna obdelava je predmet podrobnejšega načrta.

B. Pirc
192
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc.
št. 798/9, k. o. Bizovik, iz območja gozdov (Gpn) v zazidljivo
zemljišče (SSse).Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe zemljišč parc. št. 798/9, k. o. Bizovik, iz območja gozdov
(Gpn) v zazidljivo zemljišče (SSse).
Pobuda ni sprejemljiva.

Obrazložitev stališča
do pobude

Izražena pobuda je dejansko pobuda za legalizacijo objekta. V tem
smislu se lahko obravnava le kot pobuda za spremembo namenske
rabe. Za možnost legalizacije objekta bi bilo treba opredeliti
stavbno zemljišče, kar pa je v neskladju s strateškimi izhodišči in
urbanističnimi kriteriji usmerjanja poselitve v zgoščanje,
zapolnjevanja vrzeli in zaokroževanje poselitve obstoječih naselij in
mestnih območij. Upoštevanje posega bi pomenilo širitev razpršene
gradnje, ki je v prostoru negativen, degradirajoč pojav, zato je
širitev razpršene gradnje tudi zakonsko prepovedana. Poleg tega je
poseg tudi v neskladju z varstvenimi režimi (nahaja se na območju
srednje ogroženosti s plazovi in na območju gozdov z izjemno
poudarjenimi socialnimi funkcijami (Gpn).

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

T. Pogačar
1132

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 ukinitev načina urejanja na zemljišču s parc.
št. 943/1, k. o. Bizovik z OPPN-136 NOVA HRUŠICA in določitev
pogojev OPN MOL ID.Pobuda se nanaša na ukinitev načina
urejanja na zemljišču s parc. št. 943/1, k. o. Bizovik z OPPN-136
NOVA HRUŠICA in določitev pogojev OPN MOL ID.
Pobuda ni sprejemljiva.
Zemljišče se nahaja na nepozidanem prostoru, ki ga je treba
celovito urejati. Gradnja bo dopustna šele na podlagi sprejetega
OPPN, ki bo določil pogoje za posege na predmetnem zemljišču.
J. in Š. Polajžer
252
Pobuda se nanaša na ukinitev načina urejanja z OPPN-384
VELIKA HRUŠICA na zemljiščih s parc. št. 405/4 in 405/5, obe k. o.
Bizovik in priključitev obeh k EUP GO-213.Pobuda se nanaša na
ukinitev načina urejanja z OPPN-384 VELIKA HRUŠICA na
zemljiščih s parc. št. 405/4 in 405/5, obe k. o. Bizovik in priključitev
obeh k EUP GO-213.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobuda se upošteva. Del območja je na zemljiščih 405/4 in 405/5
k.o. Bizovik je že pozidan na podlagi gradbenega dovoljenja. OPPN
za preostali del območja je v pripravi, predlagane ureditve ne
posegajo na navedeni zemljišči. Zato je izvzem iz območja
predvidenega OPPN možen. Nadomesti se ga z določili OPN MOL
ID.

Povezovalna linija d.o.o.
289
Pobuda se nanaša na spremembo tipologije zazidave v EUP GO123 iz predvidene NB (nizka stavba v nizu) v NA (nizka
prostostoječa stavba).Pobuda se nanaša na spremembo tipologije
zazidave v EUP GO-123 iz predvidene NB (nizka stavba v nizu) v
NA (nizka prostostoječa stavba).

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Pobuda je sprejemljiva.
Glede na obstoječ grajen kontekst, pozicijo, zagotovljen dostop in
velikost zemljišč, se pobuda upošteva. Območje zemljišč parc. št.
1300/5 in 1301/9, obe k. o. Bizovik se lahko priključi k GO-295,
Ssce.NA.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

A. Skubic
1254

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc.
št. 514/20, 514/21, 514/22, 514/23, 514/24, 514/25, 514/7, 514/19,
vse k. o. Bizovik, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljiva zemljišča
za gradnjo stanovanj (SSse).Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe zemljišč s parc. št. 514/20, 514/21, 514/22, 514/23,
514/24, 514/25, 514/7, 514/19, vse k. o. Bizovik, iz kmetijskih
zemljišč (K1) v zazidljiva zemljišča za gradnjo stanovanj (SSse).
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg spremembe namenske rabe navedenih zemljišč v
stanovanjske površine se ne upošteva, saj ni v skladu s strateškimi
izhodišči, urbanističnimi kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij
ter varstvenimi režimi. Pobuda posega na območje namenske rabe
ZDd – druge zelene površine, ki imajo v tem delu (prostoru)
funkcijo zaščite poselitvenega območja pred prekomerno
obremenitvijo s hrupom, ki ga generira avtocesta. Poleg tega iz
vidika zagotavljanja racionalne rabe prostora, poseg ne predstavlja
zaokroževanja ali zgoščanja naselja, temveč zgolj novo širitev
poselitve oz. širitev razpršene gradnje, ki je negativen pojav v
prostoru in se tudi zakonsko omejuje.

A. Skubic
1255
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc.
št. 85/2, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7 in 189/1, vse k. o. Bizovik, iz
kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljiva zemljišča za gradnjo stanovanj
(SSse).Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč
s parc. št. 85/2, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7 in 189/1, vse k. o. Bizovik, iz
kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljiva zemljišča za gradnjo stanovanj
(SSse).
Pobuda je delno sprejemljiva.
Predlagani posegi se nahajajo znotraj različnih namenskih rab.
Zemljišči s parc. št. 85/2 in 85/4, obe k. o. Bizovik, se nahajata
znotraj namenske rabe SK (površine podeželskega naselja), iz
česar sledi, da sta obe že sedaj zazidljivi, torej je tudi pobuda v tem
delu že sestavni del OPN MOL ID.
Preko zemljišč 85/5, 85/6 in 85/7, vse k. o. Bizovik poteka trasa
predvidenega podaljška Litijske ceste, ki bo izboljšala pretočnost
prometa v tem delu naselja. Pobude na teh zemljiščih zato niso
sprejemljive.

Zemljišče s parc. št. 189/1, k. o. je del površin med Hruševsko
cesto in naseljem Bizovik, ki so prepoznane kot notranji razvojni
potencial. Celotno območje se zato lahko obravnava kot površine
notranjega razvoja. Po načelih zaokroževanja in zgoščanja naselja
se območje opredeli kot površine za gradnjo pretežno eno in
dvodružinskih stanovanjskih objektov (SSse – splošne eno- in
dvostanovanjske površine). Velikost območja, potreba po enotnem
arhitekturnem ter krajinsko-arhitekturnem oblikovanju in prometni
ter komunalni ureditvi narekujejo urejanje s podrobnim občinskim
načrtom (OPPN), ki bo na osnovi predhodno izdelanih strokovnih
podlag in variantnih rešitev podal ustrezno prostorsko ureditev.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

A. Skubic
1285
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc.
št. 514/20, 514/21, 514/22, 514/23, 514/24, 514/25, 514/7, 514/19
in 78/1, vse k. o. Bizovik, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljiva
zemljišča za gradnjo stanovanj.Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe zemljišč parc. št. 514/20, 514/21, 514/22, 514/23,
514/24, 514/25, 514/7, 514/19 in 78/1, vse k. o. Bizovik, iz
kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljiva zemljišča za gradnjo stanovanj.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg spremembe namenske rabe navedenih zemljišč v
stanovanjske površine se ne upošteva, saj se nahaja na območju
površin za oddih, rekreacijo in šport (ZS). Poleg tega ni v skladu s
strateškimi izhodišči, urbanističnimi kriteriji zgoščanja in
zaokroževanja naselij, saj ne predstavlja zaokroževanja ali
zgoščanja naselja, temveč zgolj novo širitev poselitve in s tem
neracionalno rabo prostora.

A. Skubic
1286
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s
parc. št. 189/1, k. o. Bizovik, iz kmetijskega zemljišča (K1) v
zazidljivo zemljišče za gradnjo stanovanj.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišča s parc. št. 189/1, k. o.
Bizovik, iz kmetijskega zemljišča (K1) v zazidljivo zemljišče za
gradnjo stanovanj.
Pobuda je sprejemljiva.
Površine med Hruševsko cesto in naseljem Bizovik so prepoznane
kot notranji razvojni potencial. Celotno območje se zato lahko
obravnava kot površine notranjega razvoja. Po načelih
zaokroževanja in zgoščanja naselja se območje opredeli kot
površine za gradnjo pretežno eno in dvodružinskih stanovanjskih
objektov (SSse – splošne eno- in dvostanovanjske površine).
Velikost območja, potreba po enotnem arhitekturnem ter krajinskoarhitekturnem oblikovanju in prometni ter komunalni ureditvi
narekujejo urejanje s podrobnim občinskim načrtom (OPPN), ki bo
na osnovi predhodno izdelanih strokovnih podlag in variantnih
rešitev podal ustrezno prostorsko ureditev.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

S. Skubic
447
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc.
št. 336/1,336/5,336/4,336/3,1063/1,333/3, vse k. o. Bizovik, iz
kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljiva zemljišča (SSse).Pobuda se
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc. št.
336/1,336/5,336/4,336/3,1063/1,333/3, vse k. o. Bizovik, iz
kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljiva zemljišča (SSse).
Pobuda je sprejemljiva.
Površine med Hruševsko cesto in naseljem Bizovik so prepoznane
kot notranji razvojni potencial. Celotno območje se zato lahko
obravnava kot površine notranjega razvoja. Po načelih
zaokroževanja in zgoščanja naselja se območje opredeli kot
površine za gradnjo pretežno eno in dvodružinskih stanovanjskih
objektov (SSse – splošne eno- in dvostanovanjske površine).
Velikost območja, potreba po enotnem arhitekturnem ter krajinskoarhitekturnem oblikovanju in prometni ter komunalni ureditvi
narekujejo urejanje s podrobnim občinskim načrtom (OPPN), ki bo
na osnovi predhodno izdelanih strokovnih podlag in variantnih
rešitev podal ustrezno prostorsko ureditev.
V. Šimenc
878
Pobuda se nanaša na ohranitev statusa zemljišča s parc. št. 624, k.
o. Bizovik, kot zazidljivega zemljišča, obenem pa do izvedbe
gradbenih del njena dejanska raba travnik.Pobuda se nanaša na
ohranitev statusa zemljišča s parc. št. 624, k. o. Bizovik, kot
zazidljivega zemljišča, obenem pa do izvedbe gradbenih del njena
dejanska raba travnik.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Del zemljišča s parc. št. 624, k. o. Bizovik, je že zazidljiva z
veljavnim OPN MOL ID. Pričetek gradnje ni predmet OPN MOL ID.
I. Škufca
334
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s
parc. št. 216/1, k. o. Bizovik, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo
zemljišče za gradnjo stanovanj (SSse).Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišča s parc. št. 216/1, k. o.
Bizovik, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za gradnjo
stanovanj (SSse).
Pobuda je sprejemljiva.
Površine med Hruševsko cesto in naseljem Bizovik so prepoznane
kot notranji razvojni potencial. Celotno območje se zato lahko
obravnava kot površine notranjega razvoja. Po načelih
zaokroževanja in zgoščanja naselja se območje opredeli kot
površine za gradnjo pretežno eno in dvodružinskih stanovanjskih

objektov (SSse – splošne eno- in dvostanovanjske površine).
Velikost območja, potreba po enotnem arhitekturnem ter krajinskoarhitekturnem oblikovanju in prometni ter komunalni ureditvi
narekujejo urejanje s podrobnim občinskim načrtom (OPPN), ki bo
na osnovi predhodno izdelanih strokovnih podlag in variantnih
rešitev podal ustrezno prostorsko ureditev.
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I. Škufca
172
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s
parc. št. 198/1, k. o. Bizovik, iz kmetijskega zemljišča (K1) v
zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe zemljišča s parc. št. 198/1, k. o. Bizovik, iz kmetijskega
zemljišča (K1) v zazidljivo zemljišče.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg spremembe namenske rabe navedenih zemljišč v
stanovanjske površine se ne upošteva, saj ni v skladu s strateškimi
izhodišči, urbanističnimi kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij
ter varstvenimi režimi. Pobuda iz vidika zagotavljanja racionalne
rabe prostora ne predstavlja zaokroževanja ali zgoščanja naselja,
temveč zgolj novo širitev poselitve oz. širitev razpršene gradnje na
območje varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1).
I. Škufca
173
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s
parc. št. 198/1, k. o. Bizovik, iz kmetijskega zemljišča (K1) v
zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe zemljišča s parc. št. 198/1, k. o. Bizovik, iz kmetijskega
zemljišča (K1) v zazidljivo zemljišče.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg spremembe namenske rabe navedenih zemljišč v
stanovanjske površine se ne upošteva, saj ni v skladu s strateškimi
izhodišči, urbanističnimi kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij
ter varstvenimi režimi. Pobuda iz vidika zagotavljanja racionalne
rabe prostora ne predstavlja zaokroževanja ali zgoščanja naselja,
temveč zgolj novo širitev poselitve oz. širitev razpršene gradnje na
območje varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1).
M. in A. Špendal
503
Pobuda se nanaša na 95. Člen in sicer vlagatelj predlaga, da naj se
doda alineja, ki dovoljuje gradnjo novih objektov, oziroma da naj
bodo do izdelave in uveljavitve OPPN-ja dovoljeni vsi posegi, kateri
so dovoljeni v OPN MOL. Primer se nanaša konkretno na parcelo
številka 881/2 k.o. Bizovik.Pobuda se nanaša na 95. Člen in sicer
vlagatelj predlaga, da naj se doda alineja, ki dovoljuje gradnjo novih
objektov, oziroma da naj bodo do izdelave in uveljavitve OPPN-ja
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dovoljeni vsi posegi, kateri so dovoljeni v OPN MOL. Primer se
nanaša konkretno na parcelo številka 881/2 k.o. Bizovik.
Pobuda je delno sprejemljiva.
OPPN se izdela za večje in zahtevnejše posege v prostor (npr. za
gradnje na novih površinah, za pomembnejšo gospodarsko javno
infrastrukturo, za celovito oziroma delno prenovo naselja ipd.). Ker
so to območja za katera je predvideno enotno urejanje, se novi
gradbeni posegi do izvedbe OPPN ne dopuščajo, se pa lahko
izvedejo v sklopu nove enotne ureditve območja v okviru OPPN.
Splošnih določil Odloka o OPN MOL ID ni možno spreminjati na
podlagi posameznih, parcialnih primerov, saj so oblikovana na
podlagi širšega in celovitega razmisleka o zakonitostih prostora.
Zato je konkretna pobuda upoštevana tako, da so spremenjeni:
namenska raba navedenega zemljišča, način urejanja in
urbanistični parametri.
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Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
1869
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe za prečrpalnico
v Bizoviku.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe za
prečrpalnico v Bizoviku.
Pobuda je sprejemljiva.
Na zemljišču se uredi prečrpalnica, ki se ji v karto namenske rabe
prostora v izogib zapletom pri pridobivanju zemljišč vriše namenska
raba O - območje okoljske infrastrukture.
Območje prečrpalnice se opredeli tudi na karti 4.1. »Oskrba s pitno
vodo«.

