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

Amicus d.o.o.
790
Pobuda predlaga, da se na zemljišču parc. št. 725/1 k. o. Šmartno
ob Savi določi polje z namensko rabo, ki omogoča gradnjo manj
zahtevnih objektov za oglaševanje.Pobuda predlaga, da se na
zemljišču parc. št. 725/1 k. o. Šmartno ob Savi določi polje z
namensko rabo, ki omogoča gradnjo manj zahtevnih objektov za
oglaševanje.
Pobuda ni sprejemljiva.
Območja za oglaševanje so bila določena na podlagi strokovnih
podlag, ki so določile gostoto objektov za oglaševanje v prostoru
MOL in konkretne dopustne lokacije. Gre za lokacije, s katerimi ne
bo presežena vidna in druga obremenitev (odprtega
krajinskega/urbanega/pozidanega…) prostora MOL. Poleg tega je
lokacij za oglaševanje glede na evidence že preveč. Zaradi vsega
navedenega se novih lokacij objektov za oglaševanje ne dopušča.
M. Andjelić
1122
Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane lokacije za umestitev
objekta sežigalnice.Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane
lokacije za umestitev objekta sežigalnice.
Pobuda ni sprejemljiva.
V letu 2007 je bila izdelana študija »Študija možnih lokacij za
postavitev objekta za toplotno obdelavo sekundarnega goriva na
območju Mestne občine Ljubljana, IBE d.d.: tehnični vidik, LUZ d.d.:
prostorski vidik, E-NET Okolje d.o.o.: okoljski vidik, naročnik: TETOL Ljubljana, ki je opredelila potencialne lokacije objekta za
toplotno obdelavo preostanka odpadkov v Ljubljani ter s
prostorskega, okoljskega in tehnično ekonomskega vidika
opredelila ustrezne lokacije in jih medsebojno primerjala. Kot
rezultat študije sta bili v OPN MOL – Izvedbeni del določeni dve
lokaciji objekta za toplotno obdelavo odpadkov in sicer ob TE-TOL
(v primeru manjše enote, ki je lahko izvedena kot razširitev
obstoječega kompleksa TE-TOL) in na Letališki cesti (v primeru
večje, samostojne enote). Predmetna lokacija na Letališki cesti je
bila kot ustrezna določena predvsem zaradi ustreznosti
razpoložljivega prostora in okoljskih pogojev na lokaciji,
kompatibilne namenske rabe širšega območja, ustrezne
dostopnosti, umeščenosti v infrastrukturne koridorje ter ustrezne
povezave z vročevodnim omrežjem kot odjemalcem sekundarne
toplote.
Objekti za toplotno obdelavo odpadkov spadajo med objekte, za
katere je (v skladu z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06,
72/07, 32/09, 95/11, 20/13) obvezna presoja vplivov na okolje.
Presoja vplivov na okolje je osnova za izdajo okoljevarstvenega
soglasja, ki opredeljuje tudi omilitvene ukrepe, ki jih je treba pri
izvedbi posega zagotoviti. Za samo delovanje naprave pa bo
potrebno pridobiti tudi okoljevarstveno dovoljenje.

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

N. Babič
987
Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane lokacije za umestitev
objekta sežigalnice.Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane
lokacije za umestitev objekta sežigalnice.
Pobuda ni sprejemljiva.
V letu 2007 je bila izdelana študija »Študija možnih lokacij za
postavitev objekta za toplotno obdelavo sekundarnega goriva na
območju Mestne občine Ljubljana, IBE d.d.: tehnični vidik, LUZ d.d.:
prostorski vidik, E-NET Okolje d.o.o.: okoljski vidik, naročnik: TETOL Ljubljana, ki je opredelila potencialne lokacije objekta za
toplotno obdelavo preostanka odpadkov v Ljubljani ter s
prostorskega, okoljskega in tehnično ekonomskega vidika
opredelila ustrezne lokacije in jih medsebojno primerjala. Kot
rezultat študije sta bili v OPN MOL – Izvedbeni del določeni dve
lokaciji objekta za toplotno obdelavo odpadkov in sicer ob TE-TOL
(v primeru manjše enote, ki je lahko izvedena kot razširitev
obstoječega kompleksa TE-TOL) in na Letališki cesti (v primeru
večje, samostojne enote). Predmetna lokacija na Letališki cesti je
bila kot ustrezna določena predvsem zaradi ustreznosti
razpoložljivega prostora in okoljskih pogojev na lokaciji,
kompatibilne namenske rabe širšega območja, ustrezne
dostopnosti, umeščenosti v infrastrukturne koridorje ter ustrezne
povezave z vročevodnim omrežjem kot odjemalcem sekundarne
toplote.
Objekti za toplotno obdelavo odpadkov spadajo med objekte, za
katere je (v skladu z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06,
72/07, 32/09, 95/11, 20/13) obvezna presoja vplivov na okolje.
Presoja vplivov na okolje je osnova za izdajo okoljevarstvenega
soglasja, ki opredeljuje tudi omilitvene ukrepe, ki jih je treba pri
izvedbi posega zagotoviti. Za samo delovanje naprave pa bo
potrebno pridobiti tudi okoljevarstveno dovoljenje.
R. Babič
1103
Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane lokacije za umestitev
objekta sežigalnice.Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane
lokacije za umestitev objekta sežigalnice.
Pobuda ni sprejemljiva.
V letu 2007 je bila izdelana študija »Študija možnih lokacij za
postavitev objekta za toplotno obdelavo sekundarnega goriva na
območju Mestne občine Ljubljana, IBE d.d.: tehnični vidik, LUZ d.d.:
prostorski vidik, E-NET Okolje d.o.o.: okoljski vidik, naročnik: TETOL Ljubljana, ki je opredelila potencialne lokacije objekta za
toplotno obdelavo preostanka odpadkov v Ljubljani ter s
prostorskega, okoljskega in tehnično ekonomskega vidika
opredelila ustrezne lokacije in jih medsebojno primerjala. Kot
rezultat študije sta bili v OPN MOL – Izvedbeni del določeni dve

lokaciji objekta za toplotno obdelavo odpadkov in sicer ob TE-TOL
(v primeru manjše enote, ki je lahko izvedena kot razširitev
obstoječega kompleksa TE-TOL) in na Letališki cesti (v primeru
večje, samostojne enote). Predmetna lokacija na Letališki cesti je
bila kot ustrezna določena predvsem zaradi ustreznosti
razpoložljivega prostora in okoljskih pogojev na lokaciji,
kompatibilne namenske rabe širšega območja, ustrezne
dostopnosti, umeščenosti v infrastrukturne koridorje ter ustrezne
povezave z vročevodnim omrežjem kot odjemalcem sekundarne
toplote.
Objekti za toplotno obdelavo odpadkov spadajo med objekte, za
katere je (v skladu z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06,
72/07, 32/09, 95/11, 20/13) obvezna presoja vplivov na okolje.
Presoja vplivov na okolje je osnova za izdajo okoljevarstvenega
soglasja, ki opredeljuje tudi omilitvene ukrepe, ki jih je treba pri
izvedbi posega zagotoviti. Za samo delovanje naprave pa bo
potrebno pridobiti tudi okoljevarstveno dovoljenje.

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. Bibič
234
Pobuda se nanaša na ukinitev izrisane javne ceste na zemljišču
parc. št. 791/10, k. o. Zadobrova.Pobuda se nanaša na ukinitev
izrisane javne ceste na zemljišču parc. št. 791/10, k. o. Zadobrova.
Pobuda je sprejemljiva.
Definiranje poteka ceste z RL-jem preko zemljišča s parc. št.
791/10, k. o. Zadobrova ni potrebno, saj je dostop do predmetnega
zemljišča omogočen z dovozno cesto preko zemljišč s parc. št.
791/11, 791/18 in 791/19, vse k. o. Zadobrova. Ravno tako
definiranje RL zaradi zagotavljanja dostopa do območja vrtca
Sneberje v EUP JA-285) ni ustrezno, saj je slednji zagotovljen
preko zemljišč s parc. št. 1431/26, 1431/29, 1497/39, 1497/40 in
791/16, vse k. o. Zadobrova. RL se zato na zemljišču s parc. št.
791/10, k. o. Zadobrova lahko ukine.
N. Borenović
557
Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane lokacije za umestitev
objekta sežigalnice.Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane
lokacije za umestitev objekta sežigalnice.
Pobuda ni sprejemljiva.
V letu 2007 je bila izdelana študija »Študija možnih lokacij za
postavitev objekta za toplotno obdelavo sekundarnega goriva na
območju Mestne občine Ljubljana, IBE d.d.: tehnični vidik, LUZ d.d.:
prostorski vidik, E-NET Okolje d.o.o.: okoljski vidik, naročnik: TETOL Ljubljana, ki je opredelila potencialne lokacije objekta za
toplotno obdelavo preostanka odpadkov v Ljubljani ter s
prostorskega, okoljskega in tehnično ekonomskega vidika
opredelila ustrezne lokacije in jih medsebojno primerjala. Kot

rezultat študije sta bili v OPN MOL – Izvedbeni del določeni dve
lokaciji objekta za toplotno obdelavo odpadkov in sicer ob TE-TOL
(v primeru manjše enote, ki je lahko izvedena kot razširitev
obstoječega kompleksa TE-TOL) in na Letališki cesti (v primeru
večje, samostojne enote). Predmetna lokacija na Letališki cesti je
bila kot ustrezna določena predvsem zaradi ustreznosti
razpoložljivega prostora in okoljskih pogojev na lokaciji,
kompatibilne namenske rabe širšega območja, ustrezne
dostopnosti, umeščenosti v infrastrukturne koridorje ter ustrezne
povezave z vročevodnim omrežjem kot odjemalcem sekundarne
toplote.
Objekti za toplotno obdelavo odpadkov spadajo med objekte, za
katere je (v skladu z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06,
72/07, 32/09, 95/11, 20/13) obvezna presoja vplivov na okolje.
Presoja vplivov na okolje je osnova za izdajo okoljevarstvenega
soglasja, ki opredeljuje tudi omilitvene ukrepe, ki jih je treba pri
izvedbi posega zagotoviti. Za samo delovanje naprave pa bo
potrebno pridobiti tudi okoljevarstveno dovoljenje.

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

T. Borina
909
Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane lokacije za umestitev
objekta sežigalnice.Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane
lokacije za umestitev objekta sežigalnice.
Pobuda ni sprejemljiva.
V letu 2007 je bila izdelana študija »Študija možnih lokacij za
postavitev objekta za toplotno obdelavo sekundarnega goriva na
območju Mestne občine Ljubljana, IBE d.d.: tehnični vidik, LUZ d.d.:
prostorski vidik, E-NET Okolje d.o.o.: okoljski vidik, naročnik: TETOL Ljubljana, ki je opredelila potencialne lokacije objekta za
toplotno obdelavo preostanka odpadkov v Ljubljani ter s
prostorskega, okoljskega in tehnično ekonomskega vidika
opredelila ustrezne lokacije in jih medsebojno primerjala. Kot
rezultat študije sta bili v OPN MOL – Izvedbeni del določeni dve
lokaciji objekta za toplotno obdelavo odpadkov in sicer ob TE-TOL
(v primeru manjše enote, ki je lahko izvedena kot razširitev
obstoječega kompleksa TE-TOL) in na Letališki cesti (v primeru
večje, samostojne enote). Predmetna lokacija na Letališki cesti je
bila kot ustrezna določena predvsem zaradi ustreznosti
razpoložljivega prostora in okoljskih pogojev na lokaciji,
kompatibilne namenske rabe širšega območja, ustrezne
dostopnosti, umeščenosti v infrastrukturne koridorje ter ustrezne
povezave z vročevodnim omrežjem kot odjemalcem sekundarne
toplote.
Objekti za toplotno obdelavo odpadkov spadajo med objekte, za
katere je (v skladu z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06,
72/07, 32/09, 95/11, 20/13) obvezna presoja vplivov na okolje.
Presoja vplivov na okolje je osnova za izdajo okoljevarstvenega
soglasja, ki opredeljuje tudi omilitvene ukrepe, ki jih je treba pri
izvedbi posega zagotoviti. Za samo delovanje naprave pa bo
potrebno pridobiti tudi okoljevarstveno dovoljenje.

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. Bračič
1100
Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane lokacije za umestitev
objekta sežigalnice.Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane
lokacije za umestitev objekta sežigalnice.
Pobuda ni sprejemljiva.
V letu 2007 je bila izdelana študija »Študija možnih lokacij za
postavitev objekta za toplotno obdelavo sekundarnega goriva na
območju Mestne občine Ljubljana, IBE d.d.: tehnični vidik, LUZ d.d.:
prostorski vidik, E-NET Okolje d.o.o.: okoljski vidik, naročnik: TETOL Ljubljana, ki je opredelila potencialne lokacije objekta za
toplotno obdelavo preostanka odpadkov v Ljubljani ter s
prostorskega, okoljskega in tehnično ekonomskega vidika
opredelila ustrezne lokacije in jih medsebojno primerjala. Kot
rezultat študije sta bili v OPN MOL – Izvedbeni del določeni dve
lokaciji objekta za toplotno obdelavo odpadkov in sicer ob TE-TOL
(v primeru manjše enote, ki je lahko izvedena kot razširitev
obstoječega kompleksa TE-TOL) in na Letališki cesti (v primeru
večje, samostojne enote). Predmetna lokacija na Letališki cesti je
bila kot ustrezna določena predvsem zaradi ustreznosti
razpoložljivega prostora in okoljskih pogojev na lokaciji,
kompatibilne namenske rabe širšega območja, ustrezne
dostopnosti, umeščenosti v infrastrukturne koridorje ter ustrezne
povezave z vročevodnim omrežjem kot odjemalcem sekundarne
toplote.
Objekti za toplotno obdelavo odpadkov spadajo med objekte, za
katere je (v skladu z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06,
72/07, 32/09, 95/11, 20/13) obvezna presoja vplivov na okolje.
Presoja vplivov na okolje je osnova za izdajo okoljevarstvenega
soglasja, ki opredeljuje tudi omilitvene ukrepe, ki jih je treba pri
izvedbi posega zagotoviti. Za samo delovanje naprave pa bo
potrebno pridobiti tudi okoljevarstveno dovoljenje.

V. Brili
448
Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane lokacije za umestitev
objekta sežigalnice.Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane
lokacije za umestitev objekta sežigalnice.
Pobuda ni sprejemljiva.
V letu 2007 je bila izdelana študija »Študija možnih lokacij za
postavitev objekta za toplotno obdelavo sekundarnega goriva na
območju Mestne občine Ljubljana, IBE d.d.: tehnični vidik, LUZ d.d.:
prostorski vidik, E-NET Okolje d.o.o.: okoljski vidik, naročnik: TETOL Ljubljana, ki je opredelila potencialne lokacije objekta za
toplotno obdelavo preostanka odpadkov v Ljubljani ter s
prostorskega, okoljskega in tehnično ekonomskega vidika
opredelila ustrezne lokacije in jih medsebojno primerjala. Kot
rezultat študije sta bili v OPN MOL – Izvedbeni del določeni dve

lokaciji objekta za toplotno obdelavo odpadkov in sicer ob TE-TOL
(v primeru manjše enote, ki je lahko izvedena kot razširitev
obstoječega kompleksa TE-TOL) in na Letališki cesti (v primeru
večje, samostojne enote). Predmetna lokacija na Letališki cesti je
bila kot ustrezna določena predvsem zaradi ustreznosti
razpoložljivega prostora in okoljskih pogojev na lokaciji,
kompatibilne namenske rabe širšega območja, ustrezne
dostopnosti, umeščenosti v infrastrukturne koridorje ter ustrezne
povezave z vročevodnim omrežjem kot odjemalcem sekundarne
toplote.
Objekti za toplotno obdelavo odpadkov spadajo med objekte, za
katere je (v skladu z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06,
72/07, 32/09, 95/11, 20/13) obvezna presoja vplivov na okolje.
Presoja vplivov na okolje je osnova za izdajo okoljevarstvenega
soglasja, ki opredeljuje tudi omilitvene ukrepe, ki jih je treba pri
izvedbi posega zagotoviti. Za samo delovanje naprave pa bo
potrebno pridobiti tudi okoljevarstveno dovoljenje.

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

M. Cerar
1397
Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane lokacije za umestitev
objekta sežigalnice.Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane
lokacije za umestitev objekta sežigalnice.
Pobuda ni sprejemljiva.
V letu 2007 je bila izdelana študija »Študija možnih lokacij za
postavitev objekta za toplotno obdelavo sekundarnega goriva na
območju Mestne občine Ljubljana, IBE d.d.: tehnični vidik, LUZ d.d.:
prostorski vidik, E-NET Okolje d.o.o.: okoljski vidik, naročnik: TETOL Ljubljana, ki je opredelila potencialne lokacije objekta za
toplotno obdelavo preostanka odpadkov v Ljubljani ter s
prostorskega, okoljskega in tehnično ekonomskega vidika
opredelila ustrezne lokacije in jih medsebojno primerjala. Kot
rezultat študije sta bili v OPN MOL – Izvedbeni del določeni dve
lokaciji objekta za toplotno obdelavo odpadkov in sicer ob TE-TOL
(v primeru manjše enote, ki je lahko izvedena kot razširitev
obstoječega kompleksa TE-TOL) in na Letališki cesti (v primeru
večje, samostojne enote). Predmetna lokacija na Letališki cesti je
bila kot ustrezna določena predvsem zaradi ustreznosti
razpoložljivega prostora in okoljskih pogojev na lokaciji,
kompatibilne namenske rabe širšega območja, ustrezne
dostopnosti, umeščenosti v infrastrukturne koridorje ter ustrezne
povezave z vročevodnim omrežjem kot odjemalcem sekundarne
toplote.
Objekti za toplotno obdelavo odpadkov spadajo med objekte, za
katere je (v skladu z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06,
72/07, 32/09, 95/11, 20/13) obvezna presoja vplivov na okolje.
Presoja vplivov na okolje je osnova za izdajo okoljevarstvenega
soglasja, ki opredeljuje tudi omilitvene ukrepe, ki jih je treba pri
izvedbi posega zagotoviti. Za samo delovanje naprave pa bo

potrebno pridobiti tudi okoljevarstveno dovoljenje.

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

City Studio d.o.o.
1738
Pobuda se nanaša na možnost nadomestitve zelenih površin na
raščenem terenu na strehah predvidenih objektov v obliki zelenih
teras, po zgledu ureditev na obstoječih tovrstnih objektih v enoti
urejanja prostora (EUP JA-224).Pobuda se nanaša na možnost
nadomestitve zelenih površin na raščenem terenu na strehah
predvidenih objektov v obliki zelenih teras, po zgledu ureditev na
obstoječih tovrstnih objektih v enoti urejanja prostora (EUP JA224).
Pobuda ni sprejemljiva.
Zaradi obstoječe podhranjenosti območja z zelenimi površinami na
raščenem terenu dodatno zniževanje njihovega obsega ni
dopustno.

City Studio d.o.o.
1753
Pobuda se nanaša na spremembo določil 32. člena Odloka o OPN
MOL ID in prekategorizacijo Letališke ceste, da bo v 100m pasu
vzdolž navedene prometnice dopustno do 50% potrebnih zelenih
površin nestanovanjskih stavb zagotoviti na strehah
objektov.Pobuda se nanaša na spremembo določil 32. člena
Odloka o OPN MOL ID in prekategorizacijo Letališke ceste, da bo v
100m pasu vzdolž navedene prometnice dopustno do 50%
potrebnih zelenih površin nestanovanjskih stavb zagotoviti na
strehah objektov.
Pobuda ni sprejemljiva.
Prekategorizacija Letališke ceste ni možna, ker ni v skladu s
strateškimi izhodišči določitve glavnih mestnih cest v okviru katerih
je možno uveljavljanje zmanjšanje zahtevanih faktorjev zelenih
površin, ravno tako ni možno dodatno zniževanje potrebnih zelenih
površin na raščenem terenu za predmetno namensko rabo. V tem
kontekstu je tudi pobuda nesprejemljiva.

City Studio d.o.o.
1754
Pobuda se nanaša na spremembo določil 32. člena Odloka o OPN
MOL ID in prekategorizacijo Letališke ceste, da bo v 100m pasu
vzdolž navedene prometnice dopustno do 50% potrebnih zelenih
površin nestanovanjskih stavb zagotoviti na strehah
objektov.Pobuda se nanaša na spremembo določil 32. člena
Odloka o OPN MOL ID in prekategorizacijo Letališke ceste, da bo v
100m pasu vzdolž navedene prometnice dopustno do 50%
potrebnih zelenih površin nestanovanjskih stavb zagotoviti na
strehah objektov.
Pobuda ni sprejemljiva.

Obrazložitev stališča
do pobude

Prekategorizacija Letališke ceste ni možna, ker ni v skladu s
strateškimi izhodišči določitve glavnih mestnih cest v okviru katerih
je možno uveljavljanje zmanjšanje zahtevanih faktorjev zelenih
površin, ravno tako ni možno dodatno zniževanje potrebnih zelenih
površin na raščenem terenu za predmetno namensko rabo. V tem
kontekstu je tudi pobuda nesprejemljiva.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Civilna iniciativa proti gradnji sežigalnice odpadkov
559

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 ukinitev predlagane lokacije za umestitev
objekta sežigalnice.Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane
lokacije za umestitev objekta sežigalnice.
Pobuda ni sprejemljiva.
V letu 2007 je bila izdelana študija »Študija možnih lokacij za
postavitev objekta za toplotno obdelavo sekundarnega goriva na
območju Mestne občine Ljubljana, IBE d.d.: tehnični vidik, LUZ d.d.:
prostorski vidik, E-NET Okolje d.o.o.: okoljski vidik, naročnik: TETOL Ljubljana, ki je opredelila potencialne lokacije objekta za
toplotno obdelavo preostanka odpadkov v Ljubljani ter s
prostorskega, okoljskega in tehnično ekonomskega vidika
opredelila ustrezne lokacije in jih medsebojno primerjala. Kot
rezultat študije sta bili v OPN MOL – Izvedbeni del določeni dve
lokaciji objekta za toplotno obdelavo odpadkov in sicer ob TE-TOL
(v primeru manjše enote, ki je lahko izvedena kot razširitev
obstoječega kompleksa TE-TOL) in na Letališki cesti (v primeru
večje, samostojne enote). Predmetna lokacija na Letališki cesti je
bila kot ustrezna določena predvsem zaradi ustreznosti
razpoložljivega prostora in okoljskih pogojev na lokaciji,
kompatibilne namenske rabe širšega območja, ustrezne
dostopnosti, umeščenosti v infrastrukturne koridorje ter ustrezne
povezave z vročevodnim omrežjem kot odjemalcem sekundarne
toplote.
Objekti za toplotno obdelavo odpadkov spadajo med objekte, za
katere je (v skladu z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06,
72/07, 32/09, 95/11, 20/13) obvezna presoja vplivov na okolje.
Presoja vplivov na okolje je osnova za izdajo okoljevarstvenega
soglasja, ki opredeljuje tudi omilitvene ukrepe, ki jih je treba pri
izvedbi posega zagotoviti. Za samo delovanje naprave pa bo
potrebno pridobiti tudi okoljevarstveno dovoljenje.
Z. Čadež Pečar
1111
Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane lokacije za umestitev
objekta sežigalnice.Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane
lokacije za umestitev objekta sežigalnice.
Pobuda ni sprejemljiva.
V letu 2007 je bila izdelana študija »Študija možnih lokacij za
postavitev objekta za toplotno obdelavo sekundarnega goriva na
območju Mestne občine Ljubljana, IBE d.d.: tehnični vidik, LUZ d.d.:

prostorski vidik, E-NET Okolje d.o.o.: okoljski vidik, naročnik: TETOL Ljubljana, ki je opredelila potencialne lokacije objekta za
toplotno obdelavo preostanka odpadkov v Ljubljani ter s
prostorskega, okoljskega in tehnično ekonomskega vidika
opredelila ustrezne lokacije in jih medsebojno primerjala. Kot
rezultat študije sta bili v OPN MOL – Izvedbeni del določeni dve
lokaciji objekta za toplotno obdelavo odpadkov in sicer ob TE-TOL
(v primeru manjše enote, ki je lahko izvedena kot razširitev
obstoječega kompleksa TE-TOL) in na Letališki cesti (v primeru
večje, samostojne enote). Predmetna lokacija na Letališki cesti je
bila kot ustrezna določena predvsem zaradi ustreznosti
razpoložljivega prostora in okoljskih pogojev na lokaciji,
kompatibilne namenske rabe širšega območja, ustrezne
dostopnosti, umeščenosti v infrastrukturne koridorje ter ustrezne
povezave z vročevodnim omrežjem kot odjemalcem sekundarne
toplote.
Objekti za toplotno obdelavo odpadkov spadajo med objekte, za
katere je (v skladu z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06,
72/07, 32/09, 95/11, 20/13) obvezna presoja vplivov na okolje.
Presoja vplivov na okolje je osnova za izdajo okoljevarstvenega
soglasja, ki opredeljuje tudi omilitvene ukrepe, ki jih je treba pri
izvedbi posega zagotoviti. Za samo delovanje naprave pa bo
potrebno pridobiti tudi okoljevarstveno dovoljenje.

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

P. Čolić
943
Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane lokacije za umestitev
objekta sežigalnice.Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane
lokacije za umestitev objekta sežigalnice.
Pobuda ni sprejemljiva.
V letu 2007 je bila izdelana študija »Študija možnih lokacij za
postavitev objekta za toplotno obdelavo sekundarnega goriva na
območju Mestne občine Ljubljana, IBE d.d.: tehnični vidik, LUZ d.d.:
prostorski vidik, E-NET Okolje d.o.o.: okoljski vidik, naročnik: TETOL Ljubljana, ki je opredelila potencialne lokacije objekta za
toplotno obdelavo preostanka odpadkov v Ljubljani ter s
prostorskega, okoljskega in tehnično ekonomskega vidika
opredelila ustrezne lokacije in jih medsebojno primerjala. Kot
rezultat študije sta bili v OPN MOL – Izvedbeni del določeni dve
lokaciji objekta za toplotno obdelavo odpadkov in sicer ob TE-TOL
(v primeru manjše enote, ki je lahko izvedena kot razširitev
obstoječega kompleksa TE-TOL) in na Letališki cesti (v primeru
večje, samostojne enote). Predmetna lokacija na Letališki cesti je
bila kot ustrezna določena predvsem zaradi ustreznosti
razpoložljivega prostora in okoljskih pogojev na lokaciji,
kompatibilne namenske rabe širšega območja, ustrezne
dostopnosti, umeščenosti v infrastrukturne koridorje ter ustrezne
povezave z vročevodnim omrežjem kot odjemalcem sekundarne
toplote.
Objekti za toplotno obdelavo odpadkov spadajo med objekte, za
katere je (v skladu z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je

treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06,
72/07, 32/09, 95/11, 20/13) obvezna presoja vplivov na okolje.
Presoja vplivov na okolje je osnova za izdajo okoljevarstvenega
soglasja, ki opredeljuje tudi omilitvene ukrepe, ki jih je treba pri
izvedbi posega zagotoviti. Za samo delovanje naprave pa bo
potrebno pridobiti tudi okoljevarstveno dovoljenje.

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

D Plan d.o.o. po pooblastilu Lidl d.o.o.
902
Pobuda se nanaša na spremembo prostorskih izvedbenih pogojev
za EUP JA 308.Pobuda se nanaša na spremembo prostorskih
izvedbenih pogojev za EUP JA 308.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Vsi urbanistični parametri in usmeritve ter regulacijski elementi za
določitev prometnega omrežja na območju izražene pobude, so bili
izrisani na podlagi urbanistično-arhitekturne rešitve arhitekturnega
biroja Hosoya-Schaeffer, ki je bila izbrana kot prvonagrajena
rešitev urbanističnega natečaja. Na osnovi podanih rešitev so se
oblikovale usmeritve za posamezna manjša območja, med katere
sodi tudi EUP JA-308.
Na predmetnem območju tako veljajo usmeritve za izdelavo OPPN
223 Šmartinska – BTC, ki je razvojno usmerjen (OPPN). Za
obstoječe objekte veljajo do uveljavitve OPPN določila 95. člena
Odloka o OPN MOL ID, ki v dobršni meri dopuščajo nemoten
razvoj obstoječih dejavnosti in objektov. V tem okviru je pobuda
upoštevana. Novogradnje in nove ureditve pa bodo morale
upoštevati določilo o izdelavi OPPN do izkoristkov, kot jih določajo
predpisani urbanistični faktorji. Izdelava OPPN vključuje tudi javno
razgrnitev, v okviru katere so zainteresirani javnosti predstavljena
vsa izhodišča in vse rešitve v zvezi s predlagano novo ureditvijo in
možnost podajanja pripomb in pritožb na neustreznost
predstavljenih posegov.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

M. Dolničar
1389
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s
parc. št. 34/3, k. o. Šmartno ob Savi, iz kmetijskega zemljišča (K1)
v zazidljivo zemljišče (SSse).Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe zemljišča s parc. št. 34/3, k. o. Šmartno ob Savi, iz
kmetijskega zemljišča (K1) v zazidljivo zemljišče (SSse).
Pobuda je delno sprejemljiva.
Predlagan poseg spremembe namenske rabe navedenih zemljišč v
stanovanjske površine se upošteva v delu, kjer se navezuje na že
zazidljiva zemljišča naselja (vzhodni in zahodni rob parcele). V tem
delu je pobuda v skladu z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in
zaokroževanja naselij ter zagotavljanja racionalne rabe prostora. V
delu, kjer izražena pobuda posega izven roba naselja (proti severu)
se ne upošteva, saj predstavlja širitev razpršene gradnje na
območje kmetijskih zemljišč največje ustreznosti (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
Povzetek pobude

J. Dovč
709
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča
parc. št. 928/1, k. o. Zadobrova iz kmetijskih zemljišč (K1) v
površine podeželskega naselja (SK).Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe dela zemljišča parc. št. 928/1, k. o.
Zadobrova iz kmetijskih zemljišč (K1) v površine podeželskega
naselja (SK).
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). Poleg tega se
ustrezen obseg eno- in dvostanovanjskih površin v tem delu
zagotavlja s še vedno prostimi – nepozidanimi – zazidljivimi
površinami znotraj naselja (npr. JA-349).
G. Dragić
285
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s
parc. št. 825/2, k. o. Šmartno ob Savi, iz kmetijskega zemljišča (K1)
v zazidljivo zemljišče (SSse).Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe zemljišča s parc. št. 825/2, k. o. Šmartno ob Savi,
iz kmetijskega zemljišča (K1) v zazidljivo zemljišče (SSse).
Pobuda ni sprejemljiva.
V skladu z enotno obravnavo razpršene gradnje (ki je prikazana kot
stavbišče) se predlagan poseg spremembe namenske rabe
navedenih zemljišč v stanovanjske površine ne upošteva.
Dopustne vrste gradenj na objektih razpršene gradnje na
nestavbnih zemljiščih so določene v 59.členu OPN MOL ID.
Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi
kriteriji zgoščanja in zaokroževanja naselij ter varstvenimi režimi.
Predlagan poseg se nahaja na območju varstva najboljših
kmetijskih zemljišč (K1). Iz vidika zagotavljanja racionalne rabe
prostora ne predstavlja zaokroževanja ali zgoščanja naselja.

Droga Kolinska d.d.
1010
Pobudi se nanaša na spremembo usmeritev OPPN 225
ŠMARTINKA-KOLINSKA tako, da bo sicer omogočena programska
prenova območja, vendar z ohranitvijo obstoječih objektov.Pobudi
se nanaša na spremembo usmeritev OPPN 225 ŠMARTINKAKOLINSKA tako, da bo sicer omogočena programska prenova
območja, vendar z ohranitvijo obstoječih objektov.

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Ohranitev, rekonstrukcija in sprememba namembnosti obstoječih
objektov v okviru določil predvidene namenske rabe je do sprejema
OPPN že možna z upoštevanjem določil 95. člena Odloka o OPN
MOL ID.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Ekologi brez meja
1417

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane lokacije za umestitev
objekta sežigalnice.Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane
lokacije za umestitev objekta sežigalnice.
Pobuda ni sprejemljiva.
V letu 2007 je bila izdelana študija »Študija možnih lokacij za
postavitev objekta za toplotno obdelavo sekundarnega goriva na
območju Mestne občine Ljubljana, IBE d.d.: tehnični vidik, LUZ d.d.:
prostorski vidik, E-NET Okolje d.o.o.: okoljski vidik, naročnik: TETOL Ljubljana, ki je opredelila potencialne lokacije objekta za
toplotno obdelavo preostanka odpadkov v Ljubljani ter s
prostorskega, okoljskega in tehnično ekonomskega vidika
opredelila ustrezne lokacije in jih medsebojno primerjala. Kot
rezultat študije sta bili v OPN MOL – Izvedbeni del določeni dve
lokaciji objekta za toplotno obdelavo odpadkov in sicer ob TE-TOL
(v primeru manjše enote, ki je lahko izvedena kot razširitev
obstoječega kompleksa TE-TOL) in na Letališki cesti (v primeru
večje, samostojne enote). Predmetna lokacija na Letališki cesti je
bila kot ustrezna določena predvsem zaradi ustreznosti
razpoložljivega prostora in okoljskih pogojev na lokaciji,
kompatibilne namenske rabe širšega območja, ustrezne
dostopnosti, umeščenosti v infrastrukturne koridorje ter ustrezne
povezave z vročevodnim omrežjem kot odjemalcem sekundarne
toplote.
Objekti za toplotno obdelavo odpadkov spadajo med objekte, za
katere je (v skladu z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06,
72/07, 32/09, 95/11, 20/13) obvezna presoja vplivov na okolje.
Presoja vplivov na okolje je osnova za izdajo okoljevarstvenega
soglasja, ki opredeljuje tudi omilitvene ukrepe, ki jih je treba pri
izvedbi posega zagotoviti. Za samo delovanje naprave pa bo
potrebno pridobiti tudi okoljevarstveno dovoljenje.

Gasilska brigada Ljubljana
2463
Pobuda je predlog za ureditev odseka Poti spominov in tovarištva v
naselju Beblerjev trg tako, da bo pot dvonamenska: pešpot in
intervencijska pot. V pobudi je navedeno, da je treba na tem
odseku, ki je že asfaltiran, oblikovati vsa zavijanja skladno s
tehničnimi normativi za intervencijske poti.Pobuda je predlog za
ureditev odseka Poti spominov in tovarištva v naselju Beblerjev trg
tako, da bo pot dvonamenska: pešpot in intervencijska pot. V
pobudi je navedeno, da je treba na tem odseku, ki je že asfaltiran,

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude
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Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

oblikovati vsa zavijanja skladno s tehničnimi normativi za
intervencijske poti.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Določila v veljavnem OPN MOL ID omogočajo ureditev ustreznih
prometno - tehničnih in prometno -varnostnih elementov. Izvedba
ustreznih ukrepov in določitev časa izgradnje nista predmet OPN
MOL ID.

B. Hajdinjak
838
Pobuda se nanaša na izris vseh obstoječih otroških in športnih
igrišč na območju ČS Jarše, kot javnih zelenih površin za namen
rabe otroških igrišč.Pobuda se nanaša na izris vseh obstoječih
otroških in športnih igrišč na območju ČS Jarše, kot javnih zelenih
površin za namen rabe otroških igrišč.
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.
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.
Na območju Novih Jarš sta za javni otroški igrišči v parkovnih in
rekreacijskih površinah predvideni enoti JA-292 in JA-133.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

M. M. Hrvatič
310
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 961, k. o. Šmartno ob Savi, iz kmetijskih zemljišč (K1) v
zazidljivo zemljišče (SSse).Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe zemljišča parc. št. 961, k. o. Šmartno ob Savi, iz
kmetijskih zemljišč (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). Poleg tega se
ustrezen obseg eno- in dvostanovanjskih površin v tem delu

zagotavlja s še vedno prostimi – nepozidanimi – zazidljivimi
površinami znotraj naselja (npr. JA-349).

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

A. Jakopin
990
Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane lokacije za umestitev
objekta sežigalnice.Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane
lokacije za umestitev objekta sežigalnice.
Pobuda ni sprejemljiva.
V letu 2007 je bila izdelana študija »Študija možnih lokacij za
postavitev objekta za toplotno obdelavo sekundarnega goriva na
območju Mestne občine Ljubljana, IBE d.d.: tehnični vidik, LUZ d.d.:
prostorski vidik, E-NET Okolje d.o.o.: okoljski vidik, naročnik: TETOL Ljubljana, ki je opredelila potencialne lokacije objekta za
toplotno obdelavo preostanka odpadkov v Ljubljani ter s
prostorskega, okoljskega in tehnično ekonomskega vidika
opredelila ustrezne lokacije in jih medsebojno primerjala. Kot
rezultat študije sta bili v OPN MOL – Izvedbeni del določeni dve
lokaciji objekta za toplotno obdelavo odpadkov in sicer ob TE-TOL
(v primeru manjše enote, ki je lahko izvedena kot razširitev
obstoječega kompleksa TE-TOL) in na Letališki cesti (v primeru
večje, samostojne enote). Predmetna lokacija na Letališki cesti je
bila kot ustrezna določena predvsem zaradi ustreznosti
razpoložljivega prostora in okoljskih pogojev na lokaciji,
kompatibilne namenske rabe širšega območja, ustrezne
dostopnosti, umeščenosti v infrastrukturne koridorje ter ustrezne
povezave z vročevodnim omrežjem kot odjemalcem sekundarne
toplote.
Objekti za toplotno obdelavo odpadkov spadajo med objekte, za
katere je (v skladu z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06,
72/07, 32/09, 95/11, 20/13) obvezna presoja vplivov na okolje.
Presoja vplivov na okolje je osnova za izdajo okoljevarstvenega
soglasja, ki opredeljuje tudi omilitvene ukrepe, ki jih je treba pri
izvedbi posega zagotoviti. Za samo delovanje naprave pa bo
potrebno pridobiti tudi okoljevarstveno dovoljenje.

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

M. Jakopin
994
Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane lokacije za umestitev
objekta sežigalnice.Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane
lokacije za umestitev objekta sežigalnice.
Pobuda ni sprejemljiva.
V letu 2007 je bila izdelana študija »Študija možnih lokacij za
postavitev objekta za toplotno obdelavo sekundarnega goriva na
območju Mestne občine Ljubljana, IBE d.d.: tehnični vidik, LUZ d.d.:
prostorski vidik, E-NET Okolje d.o.o.: okoljski vidik, naročnik: TETOL Ljubljana, ki je opredelila potencialne lokacije objekta za
toplotno obdelavo preostanka odpadkov v Ljubljani ter s

prostorskega, okoljskega in tehnično ekonomskega vidika
opredelila ustrezne lokacije in jih medsebojno primerjala. Kot
rezultat študije sta bili v OPN MOL – Izvedbeni del določeni dve
lokaciji objekta za toplotno obdelavo odpadkov in sicer ob TE-TOL
(v primeru manjše enote, ki je lahko izvedena kot razširitev
obstoječega kompleksa TE-TOL) in na Letališki cesti (v primeru
večje, samostojne enote). Predmetna lokacija na Letališki cesti je
bila kot ustrezna določena predvsem zaradi ustreznosti
razpoložljivega prostora in okoljskih pogojev na lokaciji,
kompatibilne namenske rabe širšega območja, ustrezne
dostopnosti, umeščenosti v infrastrukturne koridorje ter ustrezne
povezave z vročevodnim omrežjem kot odjemalcem sekundarne
toplote.
Objekti za toplotno obdelavo odpadkov spadajo med objekte, za
katere je (v skladu z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06,
72/07, 32/09, 95/11, 20/13) obvezna presoja vplivov na okolje.
Presoja vplivov na okolje je osnova za izdajo okoljevarstvenega
soglasja, ki opredeljuje tudi omilitvene ukrepe, ki jih je treba pri
izvedbi posega zagotoviti. Za samo delovanje naprave pa bo
potrebno pridobiti tudi okoljevarstveno dovoljenje.

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

M. Jeličić
1406
Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane lokacije za umestitev
objekta sežigalnice.Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane
lokacije za umestitev objekta sežigalnice.
Pobuda ni sprejemljiva.
V letu 2007 je bila izdelana študija »Študija možnih lokacij za
postavitev objekta za toplotno obdelavo sekundarnega goriva na
območju Mestne občine Ljubljana, IBE d.d.: tehnični vidik, LUZ d.d.:
prostorski vidik, E-NET Okolje d.o.o.: okoljski vidik, naročnik: TETOL Ljubljana, ki je opredelila potencialne lokacije objekta za
toplotno obdelavo preostanka odpadkov v Ljubljani ter s
prostorskega, okoljskega in tehnično ekonomskega vidika
opredelila ustrezne lokacije in jih medsebojno primerjala. Kot
rezultat študije sta bili v OPN MOL – Izvedbeni del določeni dve
lokaciji objekta za toplotno obdelavo odpadkov in sicer ob TE-TOL
(v primeru manjše enote, ki je lahko izvedena kot razširitev
obstoječega kompleksa TE-TOL) in na Letališki cesti (v primeru
večje, samostojne enote). Predmetna lokacija na Letališki cesti je
bila kot ustrezna določena predvsem zaradi ustreznosti
razpoložljivega prostora in okoljskih pogojev na lokaciji,
kompatibilne namenske rabe širšega območja, ustrezne
dostopnosti, umeščenosti v infrastrukturne koridorje ter ustrezne
povezave z vročevodnim omrežjem kot odjemalcem sekundarne
toplote.
Objekti za toplotno obdelavo odpadkov spadajo med objekte, za
katere je (v skladu z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06,
72/07, 32/09, 95/11, 20/13) obvezna presoja vplivov na okolje.

Presoja vplivov na okolje je osnova za izdajo okoljevarstvenega
soglasja, ki opredeljuje tudi omilitvene ukrepe, ki jih je treba pri
izvedbi posega zagotoviti. Za samo delovanje naprave pa bo
potrebno pridobiti tudi okoljevarstveno dovoljenje.

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. Jeličić
1102
Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane lokacije za umestitev
objekta sežigalnice.Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane
lokacije za umestitev objekta sežigalnice.
Pobuda ni sprejemljiva.
V letu 2007 je bila izdelana študija »Študija možnih lokacij za
postavitev objekta za toplotno obdelavo sekundarnega goriva na
območju Mestne občine Ljubljana, IBE d.d.: tehnični vidik, LUZ d.d.:
prostorski vidik, E-NET Okolje d.o.o.: okoljski vidik, naročnik: TETOL Ljubljana, ki je opredelila potencialne lokacije objekta za
toplotno obdelavo preostanka odpadkov v Ljubljani ter s
prostorskega, okoljskega in tehnično ekonomskega vidika
opredelila ustrezne lokacije in jih medsebojno primerjala. Kot
rezultat študije sta bili v OPN MOL – Izvedbeni del določeni dve
lokaciji objekta za toplotno obdelavo odpadkov in sicer ob TE-TOL
(v primeru manjše enote, ki je lahko izvedena kot razširitev
obstoječega kompleksa TE-TOL) in na Letališki cesti (v primeru
večje, samostojne enote). Predmetna lokacija na Letališki cesti je
bila kot ustrezna določena predvsem zaradi ustreznosti
razpoložljivega prostora in okoljskih pogojev na lokaciji,
kompatibilne namenske rabe širšega območja, ustrezne
dostopnosti, umeščenosti v infrastrukturne koridorje ter ustrezne
povezave z vročevodnim omrežjem kot odjemalcem sekundarne
toplote.
Objekti za toplotno obdelavo odpadkov spadajo med objekte, za
katere je (v skladu z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06,
72/07, 32/09, 95/11, 20/13) obvezna presoja vplivov na okolje.
Presoja vplivov na okolje je osnova za izdajo okoljevarstvenega
soglasja, ki opredeljuje tudi omilitvene ukrepe, ki jih je treba pri
izvedbi posega zagotoviti. Za samo delovanje naprave pa bo
potrebno pridobiti tudi okoljevarstveno dovoljenje.
S. Jelićić
985
Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane lokacije za umestitev
objekta sežigalnice.Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane
lokacije za umestitev objekta sežigalnice.
Pobuda ni sprejemljiva.
V letu 2007 je bila izdelana študija »Študija možnih lokacij za
postavitev objekta za toplotno obdelavo sekundarnega goriva na
območju Mestne občine Ljubljana, IBE d.d.: tehnični vidik, LUZ d.d.:
prostorski vidik, E-NET Okolje d.o.o.: okoljski vidik, naročnik: TETOL Ljubljana, ki je opredelila potencialne lokacije objekta za

toplotno obdelavo preostanka odpadkov v Ljubljani ter s
prostorskega, okoljskega in tehnično ekonomskega vidika
opredelila ustrezne lokacije in jih medsebojno primerjala. Kot
rezultat študije sta bili v OPN MOL – Izvedbeni del določeni dve
lokaciji objekta za toplotno obdelavo odpadkov in sicer ob TE-TOL
(v primeru manjše enote, ki je lahko izvedena kot razširitev
obstoječega kompleksa TE-TOL) in na Letališki cesti (v primeru
večje, samostojne enote). Predmetna lokacija na Letališki cesti je
bila kot ustrezna določena predvsem zaradi ustreznosti
razpoložljivega prostora in okoljskih pogojev na lokaciji,
kompatibilne namenske rabe širšega območja, ustrezne
dostopnosti, umeščenosti v infrastrukturne koridorje ter ustrezne
povezave z vročevodnim omrežjem kot odjemalcem sekundarne
toplote.
Objekti za toplotno obdelavo odpadkov spadajo med objekte, za
katere je (v skladu z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06,
72/07, 32/09, 95/11, 20/13) obvezna presoja vplivov na okolje.
Presoja vplivov na okolje je osnova za izdajo okoljevarstvenega
soglasja, ki opredeljuje tudi omilitvene ukrepe, ki jih je treba pri
izvedbi posega zagotoviti. Za samo delovanje naprave pa bo
potrebno pridobiti tudi okoljevarstveno dovoljenje.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

M. Ježek
1190
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s
parc. št. 747/1, k. o. Šmartno ob Savi, iz kmetijskega zemljišča (K1)
v zazidljivo zemljišče (SSse).Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe zemljišča s parc. št. 747/1, k. o. Šmartno ob Savi,
iz kmetijskega zemljišča (K1) v zazidljivo zemljišče (SSse).
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg spremembe namenske rabe navedenih zemljišč v
stanovanjske površine se ne upošteva. Predlagan poseg ni v
skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi kriteriji zgoščanja in
zaokroževanja naselij ter varstvenimi režimi: nahaja se na območju
varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1).
Omenjeno zemljišče se nahaja na ožjem območju s strogim
vodovarstvenim režimom (VVO IIa) vodonosnika Ljubljanskega
polja. V skladu z varstvenimi režimi Uredbe o vodovarstvenem
območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list
RS, št. 120/2004, 7/2006, 1/2012, 44/2012) na tem območju
novogradnje in širitev naselij niso dovoljeni.

Kastor d.o.o., Aula d.o.o.
1524
Pobuda je večplastna:
1. Pobuda se nanaša na
spremembo namenske EUP JA-378, iz območja splošnih
večstanovanjskih površin (SSsv) v osrednja območja centralnih
dejavnosti (CU).

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

2. Pobuda se nanaša na povišanje dopustne etažnosti na P+2+2T
ali P+3+T.
3. Pobuda se nanaša na spremembo prometnega urejanja in sicer
tako, da bo omogočen direkten dostop iz Šmartinske ceste na
navedeno EUP.Pobuda je večplastna:
1. Pobuda se nanaša na
spremembo namenske EUP JA-378, iz območja splošnih
večstanovanjskih površin (SSsv) v osrednja območja centralnih
dejavnosti (CU).
2. Pobuda se nanaša na povišanje dopustne etažnosti na P+2+2T
ali P+3+T.
3. Pobuda se nanaša na spremembo prometnega urejanja in sicer
tako, da bo omogočen direkten dostop iz Šmartinske ceste na
navedeno EUP.
Pobuda ni sprejemljiva.
1. Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe območja tik
ob Šmartinski cesti, ki predstavlja eno izmed mestnih vpadnic oz.
avenij. V strateškem smislu se v pasu ob vpadnicah razvija
območja osrednjih centralnih dejavnosti. V konkretnem primeru pa
gre, tako v programskem in predvsem v smislu fizične strukture, za
zaključeno območje z večstanovanjskimi objekti. Takšna, stabilna
območja, se lahko spreminjajo zgolj na osnovi celovitega pristopa
(celovite prenove ali reurbanizacije) in ne morejo biti predmet
parcialnih rešitev ali stihijskih sprememb. Spreminjanje namenske
rabe je dopustno zgolj preko instrumenta podrobnega prostorskega
načrta (OPPN), ki lahko natančno opredeli vrsto dopustnih posegov
v prostor.
2. Tako kot spreminjanje namenske rabe, mora biti tudi višanje
vertikalnih gabaritov predmet celovitega urejanja in ne zgolj ukrep
parcialnih rešitev.
3. Šmartinska cesta je kategorizirana kot glavna mestna cesta. Na
vseh cestah takšne kategorije se zaradi zagotavljanja prometne
varnosti omejuje gostota priključkov. Izdelane strokovne podlage s
področja prometa za potrebe priprave OPN MOL ID ne
predvidevajo izvedbe dodatnih priključkov na Šmartinsko cesto,
zato se pobuda v tem oziru ne upošteva.

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

M. Krajnc
1124
Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane lokacije za umestitev
objekta sežigalnice.Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane
lokacije za umestitev objekta sežigalnice.
Pobuda ni sprejemljiva.
V letu 2007 je bila izdelana študija »Študija možnih lokacij za
postavitev objekta za toplotno obdelavo sekundarnega goriva na
območju Mestne občine Ljubljana, IBE d.d.: tehnični vidik, LUZ d.d.:
prostorski vidik, E-NET Okolje d.o.o.: okoljski vidik, naročnik: TETOL Ljubljana, ki je opredelila potencialne lokacije objekta za
toplotno obdelavo preostanka odpadkov v Ljubljani ter s
prostorskega, okoljskega in tehnično ekonomskega vidika

opredelila ustrezne lokacije in jih medsebojno primerjala. Kot
rezultat študije sta bili v OPN MOL – Izvedbeni del določeni dve
lokaciji objekta za toplotno obdelavo odpadkov in sicer ob TE-TOL
(v primeru manjše enote, ki je lahko izvedena kot razširitev
obstoječega kompleksa TE-TOL) in na Letališki cesti (v primeru
večje, samostojne enote). Predmetna lokacija na Letališki cesti je
bila kot ustrezna določena predvsem zaradi ustreznosti
razpoložljivega prostora in okoljskih pogojev na lokaciji,
kompatibilne namenske rabe širšega območja, ustrezne
dostopnosti, umeščenosti v infrastrukturne koridorje ter ustrezne
povezave z vročevodnim omrežjem kot odjemalcem sekundarne
toplote.
Objekti za toplotno obdelavo odpadkov spadajo med objekte, za
katere je (v skladu z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06,
72/07, 32/09, 95/11, 20/13) obvezna presoja vplivov na okolje.
Presoja vplivov na okolje je osnova za izdajo okoljevarstvenega
soglasja, ki opredeljuje tudi omilitvene ukrepe, ki jih je treba pri
izvedbi posega zagotoviti. Za samo delovanje naprave pa bo
potrebno pridobiti tudi okoljevarstveno dovoljenje.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

B. Krištof Lučovnik
461
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc.
št. 202/5, 202/8 in 204/3, vse k. o. Šmartno ob Savi, iz kmetijskih
zemljišč (K1) v zazidljiva zemljišča (SSse).Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišč s parc. št. 202/5, 202/8 in
204/3, vse k. o. Šmartno ob Savi, iz kmetijskih zemljišč (K1) v
zazidljiva zemljišča (SSse).
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg spremembe namenske rabe navedenih zemljišč v
stanovanjske površine se ne upošteva. Predlagan poseg ni v
skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi kriteriji zgoščanja in
zaokroževanja naselij ter varstvenimi režimi: nahaja se na območju
varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1).
Poleg tega se omenjeno zemljišče nahaja tudi na ožjem območju s
strogim vodovarstvenim režimom (VVO IIa) vodonosnika
Ljubljanskega polja. V skladu z varstvenimi režimi Uredbe o
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega
polja (Uradni list RS, št. 120/2004, 7/2006, 1/2012, 44/2012) na
tem območju novogradnje in širitev naselij niso dovoljeni.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

B. Krištof Lučovnik
771
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc.
št. 202/5, 202/8 in 204/3, vse k. o. Šmartno ob Savi, iz kmetijskih
zemljišč (K1) v zazidljiva zemljišča (SSse).Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišč s parc. št. 202/5, 202/8 in

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

204/3, vse k. o. Šmartno ob Savi, iz kmetijskih zemljišč (K1) v
zazidljiva zemljišča (SSse).
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg spremembe namenske rabe navedenih zemljišč v
stanovanjske površine se ne upošteva. Predlagan poseg ni v
skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi kriteriji zgoščanja in
zaokroževanja naselij ter varstvenimi režimi: nahaja se na območju
varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1).
Omenjeno zemljišče se nahaja na ožjem območju s strogim
vodovarstvenim režimom (VVO IIa) vodonosnika Ljubljanskega
polja. V skladu z varstvenimi režimi Uredbe o vodovarstvenem
območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list
RS, št. 120/2004, 7/2006, 1/2012, 44/2012) na tem območju
novogradnje in širitev naselij niso dovoljeni.

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

A. Kustec
1098
Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane lokacije za umestitev
objekta sežigalnice.Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane
lokacije za umestitev objekta sežigalnice.
Pobuda ni sprejemljiva.
V letu 2007 je bila izdelana študija »Študija možnih lokacij za
postavitev objekta za toplotno obdelavo sekundarnega goriva na
območju Mestne občine Ljubljana, IBE d.d.: tehnični vidik, LUZ d.d.:
prostorski vidik, E-NET Okolje d.o.o.: okoljski vidik, naročnik: TETOL Ljubljana, ki je opredelila potencialne lokacije objekta za
toplotno obdelavo preostanka odpadkov v Ljubljani ter s
prostorskega, okoljskega in tehnično ekonomskega vidika
opredelila ustrezne lokacije in jih medsebojno primerjala. Kot
rezultat študije sta bili v OPN MOL – Izvedbeni del določeni dve
lokaciji objekta za toplotno obdelavo odpadkov in sicer ob TE-TOL
(v primeru manjše enote, ki je lahko izvedena kot razširitev
obstoječega kompleksa TE-TOL) in na Letališki cesti (v primeru
večje, samostojne enote). Predmetna lokacija na Letališki cesti je
bila kot ustrezna določena predvsem zaradi ustreznosti
razpoložljivega prostora in okoljskih pogojev na lokaciji,
kompatibilne namenske rabe širšega območja, ustrezne
dostopnosti, umeščenosti v infrastrukturne koridorje ter ustrezne
povezave z vročevodnim omrežjem kot odjemalcem sekundarne
toplote.
Objekti za toplotno obdelavo odpadkov spadajo med objekte, za
katere je (v skladu z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06,
72/07, 32/09, 95/11, 20/13) obvezna presoja vplivov na okolje.
Presoja vplivov na okolje je osnova za izdajo okoljevarstvenega
soglasja, ki opredeljuje tudi omilitvene ukrepe, ki jih je treba pri
izvedbi posega zagotoviti. Za samo delovanje naprave pa bo
potrebno pridobiti tudi okoljevarstveno dovoljenje.

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

V. Kustec
1054
Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane lokacije za umestitev
objekta sežigalnice.Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane
lokacije za umestitev objekta sežigalnice.
Pobuda ni sprejemljiva.
V letu 2007 je bila izdelana študija »Študija možnih lokacij za
postavitev objekta za toplotno obdelavo sekundarnega goriva na
območju Mestne občine Ljubljana, IBE d.d.: tehnični vidik, LUZ d.d.:
prostorski vidik, E-NET Okolje d.o.o.: okoljski vidik, naročnik: TETOL Ljubljana, ki je opredelila potencialne lokacije objekta za
toplotno obdelavo preostanka odpadkov v Ljubljani ter s
prostorskega, okoljskega in tehnično ekonomskega vidika
opredelila ustrezne lokacije in jih medsebojno primerjala. Kot
rezultat študije sta bili v OPN MOL – Izvedbeni del določeni dve
lokaciji objekta za toplotno obdelavo odpadkov in sicer ob TE-TOL
(v primeru manjše enote, ki je lahko izvedena kot razširitev
obstoječega kompleksa TE-TOL) in na Letališki cesti (v primeru
večje, samostojne enote). Predmetna lokacija na Letališki cesti je
bila kot ustrezna določena predvsem zaradi ustreznosti
razpoložljivega prostora in okoljskih pogojev na lokaciji,
kompatibilne namenske rabe širšega območja, ustrezne
dostopnosti, umeščenosti v infrastrukturne koridorje ter ustrezne
povezave z vročevodnim omrežjem kot odjemalcem sekundarne
toplote.
Objekti za toplotno obdelavo odpadkov spadajo med objekte, za
katere je (v skladu z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06,
72/07, 32/09, 95/11, 20/13) obvezna presoja vplivov na okolje.
Presoja vplivov na okolje je osnova za izdajo okoljevarstvenega
soglasja, ki opredeljuje tudi omilitvene ukrepe, ki jih je treba pri
izvedbi posega zagotoviti. Za samo delovanje naprave pa bo
potrebno pridobiti tudi okoljevarstveno dovoljenje.
L. Lasič
1402
Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane lokacije za umestitev
objekta sežigalnice.Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane
lokacije za umestitev objekta sežigalnice.
Pobuda ni sprejemljiva.
V letu 2007 je bila izdelana študija »Študija možnih lokacij za
postavitev objekta za toplotno obdelavo sekundarnega goriva na
območju Mestne občine Ljubljana, IBE d.d.: tehnični vidik, LUZ d.d.:
prostorski vidik, E-NET Okolje d.o.o.: okoljski vidik, naročnik: TETOL Ljubljana, ki je opredelila potencialne lokacije objekta za
toplotno obdelavo preostanka odpadkov v Ljubljani ter s
prostorskega, okoljskega in tehnično ekonomskega vidika
opredelila ustrezne lokacije in jih medsebojno primerjala. Kot
rezultat študije sta bili v OPN MOL – Izvedbeni del določeni dve
lokaciji objekta za toplotno obdelavo odpadkov in sicer ob TE-TOL
(v primeru manjše enote, ki je lahko izvedena kot razširitev

obstoječega kompleksa TE-TOL) in na Letališki cesti (v primeru
večje, samostojne enote). Predmetna lokacija na Letališki cesti je
bila kot ustrezna določena predvsem zaradi ustreznosti
razpoložljivega prostora in okoljskih pogojev na lokaciji,
kompatibilne namenske rabe širšega območja, ustrezne
dostopnosti, umeščenosti v infrastrukturne koridorje ter ustrezne
povezave z vročevodnim omrežjem kot odjemalcem sekundarne
toplote.
Objekti za toplotno obdelavo odpadkov spadajo med objekte, za
katere je (v skladu z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06,
72/07, 32/09, 95/11, 20/13) obvezna presoja vplivov na okolje.
Presoja vplivov na okolje je osnova za izdajo okoljevarstvenega
soglasja, ki opredeljuje tudi omilitvene ukrepe, ki jih je treba pri
izvedbi posega zagotoviti. Za samo delovanje naprave pa bo
potrebno pridobiti tudi okoljevarstveno dovoljenje.

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

M. Lasič
1401
Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane lokacije za umestitev
objekta sežigalnice.Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane
lokacije za umestitev objekta sežigalnice.
Pobuda ni sprejemljiva.
V letu 2007 je bila izdelana študija »Študija možnih lokacij za
postavitev objekta za toplotno obdelavo sekundarnega goriva na
območju Mestne občine Ljubljana, IBE d.d.: tehnični vidik, LUZ d.d.:
prostorski vidik, E-NET Okolje d.o.o.: okoljski vidik, naročnik: TETOL Ljubljana, ki je opredelila potencialne lokacije objekta za
toplotno obdelavo preostanka odpadkov v Ljubljani ter s
prostorskega, okoljskega in tehnično ekonomskega vidika
opredelila ustrezne lokacije in jih medsebojno primerjala. Kot
rezultat študije sta bili v OPN MOL – Izvedbeni del določeni dve
lokaciji objekta za toplotno obdelavo odpadkov in sicer ob TE-TOL
(v primeru manjše enote, ki je lahko izvedena kot razširitev
obstoječega kompleksa TE-TOL) in na Letališki cesti (v primeru
večje, samostojne enote). Predmetna lokacija na Letališki cesti je
bila kot ustrezna določena predvsem zaradi ustreznosti
razpoložljivega prostora in okoljskih pogojev na lokaciji,
kompatibilne namenske rabe širšega območja, ustrezne
dostopnosti, umeščenosti v infrastrukturne koridorje ter ustrezne
povezave z vročevodnim omrežjem kot odjemalcem sekundarne
toplote.
Objekti za toplotno obdelavo odpadkov spadajo med objekte, za
katere je (v skladu z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06,
72/07, 32/09, 95/11, 20/13) obvezna presoja vplivov na okolje.
Presoja vplivov na okolje je osnova za izdajo okoljevarstvenega
soglasja, ki opredeljuje tudi omilitvene ukrepe, ki jih je treba pri
izvedbi posega zagotoviti. Za samo delovanje naprave pa bo
potrebno pridobiti tudi okoljevarstveno dovoljenje.

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

M. Lasič
1403
Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane lokacije za umestitev
objekta sežigalnice.Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane
lokacije za umestitev objekta sežigalnice.
Pobuda ni sprejemljiva.
V letu 2007 je bila izdelana študija »Študija možnih lokacij za
postavitev objekta za toplotno obdelavo sekundarnega goriva na
območju Mestne občine Ljubljana, IBE d.d.: tehnični vidik, LUZ d.d.:
prostorski vidik, E-NET Okolje d.o.o.: okoljski vidik, naročnik: TETOL Ljubljana, ki je opredelila potencialne lokacije objekta za
toplotno obdelavo preostanka odpadkov v Ljubljani ter s
prostorskega, okoljskega in tehnično ekonomskega vidika
opredelila ustrezne lokacije in jih medsebojno primerjala. Kot
rezultat študije sta bili v OPN MOL – Izvedbeni del določeni dve
lokaciji objekta za toplotno obdelavo odpadkov in sicer ob TE-TOL
(v primeru manjše enote, ki je lahko izvedena kot razširitev
obstoječega kompleksa TE-TOL) in na Letališki cesti (v primeru
večje, samostojne enote). Predmetna lokacija na Letališki cesti je
bila kot ustrezna določena predvsem zaradi ustreznosti
razpoložljivega prostora in okoljskih pogojev na lokaciji,
kompatibilne namenske rabe širšega območja, ustrezne
dostopnosti, umeščenosti v infrastrukturne koridorje ter ustrezne
povezave z vročevodnim omrežjem kot odjemalcem sekundarne
toplote.
Objekti za toplotno obdelavo odpadkov spadajo med objekte, za
katere je (v skladu z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06,
72/07, 32/09, 95/11, 20/13) obvezna presoja vplivov na okolje.
Presoja vplivov na okolje je osnova za izdajo okoljevarstvenega
soglasja, ki opredeljuje tudi omilitvene ukrepe, ki jih je treba pri
izvedbi posega zagotoviti. Za samo delovanje naprave pa bo
potrebno pridobiti tudi okoljevarstveno dovoljenje.

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

V. Lasič
1398
Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane lokacije za umestitev
objekta sežigalnice.Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane
lokacije za umestitev objekta sežigalnice.
Pobuda ni sprejemljiva.
V letu 2007 je bila izdelana študija »Študija možnih lokacij za
postavitev objekta za toplotno obdelavo sekundarnega goriva na
območju Mestne občine Ljubljana, IBE d.d.: tehnični vidik, LUZ d.d.:
prostorski vidik, E-NET Okolje d.o.o.: okoljski vidik, naročnik: TETOL Ljubljana, ki je opredelila potencialne lokacije objekta za
toplotno obdelavo preostanka odpadkov v Ljubljani ter s
prostorskega, okoljskega in tehnično ekonomskega vidika
opredelila ustrezne lokacije in jih medsebojno primerjala. Kot

rezultat študije sta bili v OPN MOL – Izvedbeni del določeni dve
lokaciji objekta za toplotno obdelavo odpadkov in sicer ob TE-TOL
(v primeru manjše enote, ki je lahko izvedena kot razširitev
obstoječega kompleksa TE-TOL) in na Letališki cesti (v primeru
večje, samostojne enote). Predmetna lokacija na Letališki cesti je
bila kot ustrezna določena predvsem zaradi ustreznosti
razpoložljivega prostora in okoljskih pogojev na lokaciji,
kompatibilne namenske rabe širšega območja, ustrezne
dostopnosti, umeščenosti v infrastrukturne koridorje ter ustrezne
povezave z vročevodnim omrežjem kot odjemalcem sekundarne
toplote.
Objekti za toplotno obdelavo odpadkov spadajo med objekte, za
katere je (v skladu z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06,
72/07, 32/09, 95/11, 20/13) obvezna presoja vplivov na okolje.
Presoja vplivov na okolje je osnova za izdajo okoljevarstvenega
soglasja, ki opredeljuje tudi omilitvene ukrepe, ki jih je treba pri
izvedbi posega zagotoviti. Za samo delovanje naprave pa bo
potrebno pridobiti tudi okoljevarstveno dovoljenje.

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

I. Majhenič
1105
Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane lokacije za umestitev
objekta sežigalnice.Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane
lokacije za umestitev objekta sežigalnice.
Pobuda ni sprejemljiva.
V letu 2007 je bila izdelana študija »Študija možnih lokacij za
postavitev objekta za toplotno obdelavo sekundarnega goriva na
območju Mestne občine Ljubljana, IBE d.d.: tehnični vidik, LUZ d.d.:
prostorski vidik, E-NET Okolje d.o.o.: okoljski vidik, naročnik: TETOL Ljubljana, ki je opredelila potencialne lokacije objekta za
toplotno obdelavo preostanka odpadkov v Ljubljani ter s
prostorskega, okoljskega in tehnično ekonomskega vidika
opredelila ustrezne lokacije in jih medsebojno primerjala. Kot
rezultat študije sta bili v OPN MOL – Izvedbeni del določeni dve
lokaciji objekta za toplotno obdelavo odpadkov in sicer ob TE-TOL
(v primeru manjše enote, ki je lahko izvedena kot razširitev
obstoječega kompleksa TE-TOL) in na Letališki cesti (v primeru
večje, samostojne enote). Predmetna lokacija na Letališki cesti je
bila kot ustrezna določena predvsem zaradi ustreznosti
razpoložljivega prostora in okoljskih pogojev na lokaciji,
kompatibilne namenske rabe širšega območja, ustrezne
dostopnosti, umeščenosti v infrastrukturne koridorje ter ustrezne
povezave z vročevodnim omrežjem kot odjemalcem sekundarne
toplote.
Objekti za toplotno obdelavo odpadkov spadajo med objekte, za
katere je (v skladu z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06,
72/07, 32/09, 95/11, 20/13) obvezna presoja vplivov na okolje.
Presoja vplivov na okolje je osnova za izdajo okoljevarstvenega
soglasja, ki opredeljuje tudi omilitvene ukrepe, ki jih je treba pri
izvedbi posega zagotoviti. Za samo delovanje naprave pa bo

potrebno pridobiti tudi okoljevarstveno dovoljenje.

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

M. Makovec
993
Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane lokacije za umestitev
objekta sežigalnice.Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane
lokacije za umestitev objekta sežigalnice.
Pobuda ni sprejemljiva.
V letu 2007 je bila izdelana študija »Študija možnih lokacij za
postavitev objekta za toplotno obdelavo sekundarnega goriva na
območju Mestne občine Ljubljana, IBE d.d.: tehnični vidik, LUZ d.d.:
prostorski vidik, E-NET Okolje d.o.o.: okoljski vidik, naročnik: TETOL Ljubljana, ki je opredelila potencialne lokacije objekta za
toplotno obdelavo preostanka odpadkov v Ljubljani ter s
prostorskega, okoljskega in tehnično ekonomskega vidika
opredelila ustrezne lokacije in jih medsebojno primerjala. Kot
rezultat študije sta bili v OPN MOL – Izvedbeni del določeni dve
lokaciji objekta za toplotno obdelavo odpadkov in sicer ob TE-TOL
(v primeru manjše enote, ki je lahko izvedena kot razširitev
obstoječega kompleksa TE-TOL) in na Letališki cesti (v primeru
večje, samostojne enote). Predmetna lokacija na Letališki cesti je
bila kot ustrezna določena predvsem zaradi ustreznosti
razpoložljivega prostora in okoljskih pogojev na lokaciji,
kompatibilne namenske rabe širšega območja, ustrezne
dostopnosti, umeščenosti v infrastrukturne koridorje ter ustrezne
povezave z vročevodnim omrežjem kot odjemalcem sekundarne
toplote.
Objekti za toplotno obdelavo odpadkov spadajo med objekte, za
katere je (v skladu z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06,
72/07, 32/09, 95/11, 20/13) obvezna presoja vplivov na okolje.
Presoja vplivov na okolje je osnova za izdajo okoljevarstvenega
soglasja, ki opredeljuje tudi omilitvene ukrepe, ki jih je treba pri
izvedbi posega zagotoviti. Za samo delovanje naprave pa bo
potrebno pridobiti tudi okoljevarstveno dovoljenje.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

M. Maksimović
965
Pobuda se nanaša na legalizacijo trostanovanjskega objekta oz.
določitev takšnih prostorskih pogojev, da bo možna rekonstrukcija
objekta v enakih gabaritih.Pobuda se nanaša na legalizacijo
trostanovanjskega objekta oz. določitev takšnih prostorskih
pogojev, da bo možna rekonstrukcija objekta v enakih gabaritih.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva. Po splošnih določilih odloka gradnja
večstanovanjskih objektov v območjih SK - površine podeželskega
naselja, niso dopustne.

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

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča

N. Marinšek
333
Pobuda se nanaša na izgradnjo kanalizacijskega omrežja na
območju EUP JA-327.Pobuda se nanaša na izgradnjo
kanalizacijskega omrežja na območju EUP JA-327.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Opremljanje območja s kanalizacijskim omrežjem je predvideno že
v sedanjem OPN MOL ID. Izvedba omrežja sama po sebi pa ni
predmet OPN MOL ID.
D. Marković
332
Pobuda se nanaša na spremembo podrobnih prostorskih
izvedbenih pogojev (PPIP), ki v EUP JA-327 ne dopuščajo
novogradenj.Pobuda se nanaša na spremembo podrobnih
prostorskih izvedbenih pogojev (PPIP), ki v EUP JA-327 ne
dopuščajo novogradenj.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva, saj se predlagan poseg nahaja na
zemljišču, ki je znotraj najožjega območja s strogim
vodovarstvenim režimom (VVO I) vodonosnika Ljubljanskega polja.
V skladu z varstvenimi režimi Uredbe o vodovarstvenem območju
za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št.
120/2004, 7/2006, 1/2012, 44/2012) na tem območju novogradnje
in širitev naselij niso dovoljeni.
D. Maučec
243
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe in ukinitev RL
na delu parc. št. 4/3, k. o. Nove Jarše, iz osrednjih območij
centralnih dejavnosti (CU) v pretežno eno in dvostanovanjske
površine (SSce).Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe
in ukinitev RL na delu parc. št. 4/3, k. o. Nove Jarše, iz osrednjih
območij centralnih dejavnosti (CU) v pretežno eno in
dvostanovanjske površine (SSce).
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobuda se upošteva v delu spremembe namenske rabe. Odkup
parcele sam po sebi ni predmet vsebin OPN MOL ID.
MNP Nepremičninski projekti d.o.o.
920
Pobuda se nanaša na spremembo določil OPPN v zvezi z
zahtevano komunalno opremljenostjo območja.Pobuda se nanaša
na spremembo določil OPPN v zvezi z zahtevano komunalno
opremljenostjo območja.
Pobuda je sprejemljiva.
Določilo je bilo vneseno ob predpostavki, da se projekt "Partnerstvo

do pobude

Šmartinska" izvaja v rokih, kot so bili predvideni po pridobitvi rešitve
arhitekturnega biroja Hosoya-Schaeffer. Ker se je v letih 2010-2014
na območju nadaljevala le izvedba posameznih OPPN (npr. OPPN
Kolinska), takšno splošno izhodišče ob nadaljnji predpostavki, da
dinamika projekta Partnerstvo Šmartinska ni jasna, ni več smiselno.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Interna pobuda MOL
1933

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Pobuda se nanaša na možnost izvedbe dovozne ceste do objekta
Letališka 33a.Pobuda se nanaša na možnost izvedbe dovozne
ceste do objekta Letališka 33a.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
OPN MOL ID v območju enote urejanja prostora JA-47 ne določa
novih javnih prometnic.
Ureditev zasebnega dovoza znotraj JA-47 je v veljavnem OPN
MOL ID dopustno ob upoštevanju vseh določil, ki se nanašajo na
urejanje prostora in določil stroke, ki se nanašajo na predvideno
ureditev, ni pa to predmet OPN MOL ID.

Interna pobuda MOL
1679
Pobuda se nanaša na redefinicijo mej EUP JA-285 CDo.c in JA395 SSse.NA, da bo v EUP JA-285 zagotovljen dostop in urejeno
parkiranje za potrebe vrtca.Pobuda se nanaša na redefinicijo mej
EUP JA-285 CDo.c in JA-395 SSse.NA, da bo v EUP JA-285
zagotovljen dostop in urejeno parkiranje za potrebe vrtca.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je sprejemljiva, saj se z upoštevanjem opisanega predloga
izboljšuje prometna dostopnost in urejenost območja vrtca v EUP
JA-285, hkrati pa tudi izboljšuje bivanjske pogoje enodružinskega
stanovanjskega objekta v EUP JA-395.

Interna pobuda MOL
1835
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na območju
obstoječih površin za nogomet in balinanje iz kmetijskih zemljišč
(K1) v površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS).Pobuda se
nanaša na spremembo namenske rabe na območju obstoječih
površin za nogomet in balinanje iz kmetijskih zemljišč (K1) v
površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS).
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je sprejemljiva, saj se z njenim upoštevanjem ažurira
dejansko stanje prostora, v katerem stojijo objekti namenjeni
športno-rekreacijskim dejavnostim. Ustreznost opredelitve
namenske rabe ZS (površine za oddih, rekreacijo in šport) za
predmetno območje se kaže v večanju ponudbe družbenih
dejavnosti s področja športa in rekreacije v tem delu MOL ter njeni
umeščenosti ob javno pot in načrtovano javno po za kolesarje

vzdolž Save, na relaciji Brod - Ježica - Sneberje – Podgrad.

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
729
Pobuda se nanaša na prikaz obstoječih kategoriziranih javnih poti
in uskladitev z dejanskim stanjem.Pobuda se nanaša na prikaz
obstoječih kategoriziranih javnih poti in uskladitev z dejanskim
stanjem.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se nanaša na izris obstoječe javne poti. Na podlagi
pobude, v povezavi s pobudo z zaporedno številko 331 in skladno z
načeli Nove prometne politike MOL, se v grafičnem delu OPN MOL
ID dopolni regulacijske elemente za določitev obstoječih in
predvidenih odsekov javne poti na južnem bregu Save na potezi od
Broda do sotočja Save in Ljubljanice. Prometni koridor se določi na
podlagi aerofoto fotografij iz leta 2013, tako da v največji možni
meri sledi obstoječim poljskim potem in kolovozom.

Interna pobuda MOL
2298
Pobuda se nanaša na spremembo določil OPN MOL ID tako, da bo
možna izvedba nakupovalnega centra IKEA.Pobuda se nanaša na
spremembo določil OPN MOL ID tako, da bo možna izvedba
nakupovalnega centra IKEA.
Pobuda je sprejemljiva.
Glede na strateške opredelitve širšega območja Šmartinske ceste,
kot območja celovitega prestrukturiranja, se pobuda upošteva.
Izvedba predlaganih posegov po eni strani zagotavlja krepitev in
dopolnitev prostorskih vsebin, po drugi pa ne vpliva negativno na
kakovost bivanja v obstoječih robnih območjih.

Interna pobuda MOL
2371
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe območja, kjer
sedaj poteka trasa industrijskega tira za potrebe BTC in
Žita.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe območja,
kjer sedaj poteka trasa industrijskega tira za potrebe BTC in Žita.
Pobuda je delno sprejemljiva.
V OPN MOL ID se obstoječi industrijski tir za potrebe BTC in Žita
ukinja. Namenska raba enote urejanja prostora, v kateri poteka
trasa omenjenega tira, je BD - druge površine, kar je skladno z
obstoječimi in predvidenimi dejavnostmi širšega območja. V tem
smislu je pobuda sprejemljiva. Pri tem pa je treba upoštevati
dejstvo, da se po urbanistični rešitvi arhitekturnega biroja HosoyaSchaefer predmetno območje industrijskega tira namenja izvedbi
lokalne krajevne dovozne ceste z obojestranskim drevoredom.

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
2388
Pobuda se nanaša na EUP JA -362 z namensko rabo PŽ –
površine železnic. Vlagatelj pobude na območju načrtuje gradnjo
intermodalnega logističnega terminala v Mostah (ILT). Izdelana je
urbanistična zasnova (LUZ, januar 2014), ki je podlaga za
spremembo določil OPN MOL ID.Pobuda se nanaša na EUP JA 362 z namensko rabo PŽ – površine železnic. Vlagatelj pobude na
območju načrtuje gradnjo intermodalnega logističnega terminala v
Mostah (ILT). Izdelana je urbanistična zasnova (LUZ, januar 2014),
ki je podlaga za spremembo določil OPN MOL ID.
Pobuda je sprejemljiva.
Lokacija med obstoječim železniškim terminalom in Letališko cesto
je namenjena umestitvi logističnih dejavnosti. Danes na tej lokaciji
že deluje logistični center BTC. Za širitev intermodalnega
logističnega terminala je treba na delu območja EUP JA-362
spremeniti namensko rabo iz PŽ - površine železnic v IG gospodarske cone, s čimer se dopusti umestitev objektov
namenjenih logistiki. V območju se dopustni tudi umestitev
postajnih poslopij, terminalov, stavb za izvajanje komunikacij ter z
njimi povezanih stavb (kontejnerski terminali s pripadajočo
infrastrukturo) in omogoči razvoj železniške infrastrukture.

Interna pobuda MOL
2466
Pobuda se nanaša na izris obstoječe ceste na zemljišču s parcelno
št. 963 k. o. Šmartno ob Savi. V pobudi je navedeno, da tu poteka
obstoječa nekategorizirana cesta.Pobuda se nanaša na izris
obstoječe ceste na zemljišču s parcelno št. 963 k. o. Šmartno ob
Savi. V pobudi je navedeno, da tu poteka obstoječa
nekategorizirana cesta.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se nanaša na izris obstoječe javne poti. Na podlagi
pobude, v povezavi s pobudama z zaporednima številko 331 in 729
ter skladno z načeli Nove prometne politike MOL, se v grafičnem
delu OPN MOL ID dopolni regulacijske elemente za določitev
obstoječih in predvidenih odsekov javne poti na južnem bregu Save
na potezi od Broda do sotočja Save in Ljubljanice. Prometni koridor
se določi na podlagi aerofoto fotografij iz leta 2013, tako da v
največji možni meri sledi obstoječim poljskim potem in kolovozom.

Interna pobuda MOL
2492
Pobuda se nanaša na ureditev trga v EUP JA-218.Pobuda se
nanaša na ureditev trga v EUP JA-218.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva, saj gre za točko, kjer se spremenita tipologija
in značaj vpadnice in na kateri je ureditev trga smiselna.

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
2376
Pobuda se nanaša na popravek namenske rabe parcel v območju
veljavnosti DPN.Pobuda se nanaša na popravek namenske rabe
parcel v območju veljavnosti DPN.
Pobuda ni sprejemljiva.
Namenska raba prostora in način urejanja sta dva neodvisna
instrumenta urejanja prostora. Navedene parcele so sicer predmet
urejanja z DPN, vendar je njihova namenska raba v tem delu, kjer
lahko govorimo, da je cestni odsek vzhodne avtoceste izveden,
nestavbna. Navedena zemljišča so del poljske ceste, ki se nahaja v
namenski rabi K - kmetijske površine. Način urejanja se ohranja,
namenska raba pa se ne spremeni, saj so navedena zemljišča
izven telesa dokončane prometnice.

Interna pobuda MOL
1959
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s
parc. št. 169/8, k. o. Šmartno ob Savi, da se tako del parcele, ki je
sedaj opredeljen kot kmetijsko zemljišče (K1) in del ki je opredeljen
kot površine podeželskega naselja (SK), spremenita v območje
centralnih dejavnosti za javno upravo (CDj).Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišča s parc. št. 169/8, k. o.
Šmartno ob Savi, da se tako del parcele, ki je sedaj opredeljen kot
kmetijsko zemljišče (K1) in del ki je opredeljen kot površine
podeželskega naselja (SK), spremenita v območje centralnih
dejavnosti za javno upravo (CDj).
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva, saj se s tem omogoči nemoteno delovanje
PGD in s tem daje možnost uresničevanja javnega interesa
zagotavljanja zaščite in reševanja vseh prebivalcev MOL.
Odvetniška družba Ježek & Snoj
1187
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s
parc. št. 747/1, k. o. Šmartno ob Savi, iz kmetijskega zemljišča (K1)
v zazidljivo zemljišče (SSse).Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe zemljišča s parc. št. 747/1, k. o. Šmartno ob Savi,
iz kmetijskega zemljišča (K1) v zazidljivo zemljišče (SSse).
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg spremembe namenske rabe navedenih zemljišč v
stanovanjske površine se ne upošteva. Predlagan poseg ni v
skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi kriteriji zgoščanja in
zaokroževanja naselij ter varstvenimi režimi: nahaja se na območju
varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1).
Omenjeno zemljišče se nahaja na ožjem območju s strogim
vodovarstvenim režimom (VVO IIa) vodonosnika Ljubljanskega
polja. V skladu z varstvenimi režimi Uredbe o vodovarstvenem

območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list
RS, št. 120/2004, 7/2006, 1/2012, 44/2012) na tem območju
novogradnje in širitev naselij niso dovoljeni.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Odvetniška družba Ježek & Snoj
1189
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s
parc. št. 747/1, k. o. Šmartno ob Savi, iz kmetijskega zemljišča (K1)
v zazidljivo zemljišče (SSse).Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe zemljišča s parc. št. 747/1, k. o. Šmartno ob Savi,
iz kmetijskega zemljišča (K1) v zazidljivo zemljišče (SSse).
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg spremembe namenske rabe navedenih zemljišč v
stanovanjske površine se ne upošteva. Predlagan poseg ni v
skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi kriteriji zgoščanja in
zaokroževanja naselij ter varstvenimi režimi: nahaja se na območju
varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1).
Omenjeno zemljišče se nahaja na ožjem območju s strogim
vodovarstvenim režimom (VVO IIa) vodonosnika Ljubljanskega
polja. V skladu z varstvenimi režimi Uredbe o vodovarstvenem
območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list
RS, št. 120/2004, 7/2006, 1/2012, 44/2012) na tem območju
novogradnje in širitev naselij niso dovoljeni.

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

T. Ogrin
1415
Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane lokacije za umestitev
objekta sežigalnice.Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane
lokacije za umestitev objekta sežigalnice.
Pobuda ni sprejemljiva.
V letu 2007 je bila izdelana študija »Študija možnih lokacij za
postavitev objekta za toplotno obdelavo sekundarnega goriva na
območju Mestne občine Ljubljana, IBE d.d.: tehnični vidik, LUZ d.d.:
prostorski vidik, E-NET Okolje d.o.o.: okoljski vidik, naročnik: TETOL Ljubljana, ki je opredelila potencialne lokacije objekta za
toplotno obdelavo preostanka odpadkov v Ljubljani ter s
prostorskega, okoljskega in tehnično ekonomskega vidika
opredelila ustrezne lokacije in jih medsebojno primerjala. Kot
rezultat študije sta bili v OPN MOL – Izvedbeni del določeni dve
lokaciji objekta za toplotno obdelavo odpadkov in sicer ob TE-TOL
(v primeru manjše enote, ki je lahko izvedena kot razširitev
obstoječega kompleksa TE-TOL) in na Letališki cesti (v primeru
večje, samostojne enote). Predmetna lokacija na Letališki cesti je
bila kot ustrezna določena predvsem zaradi ustreznosti
razpoložljivega prostora in okoljskih pogojev na lokaciji,
kompatibilne namenske rabe širšega območja, ustrezne
dostopnosti, umeščenosti v infrastrukturne koridorje ter ustrezne
povezave z vročevodnim omrežjem kot odjemalcem sekundarne
toplote.

Objekti za toplotno obdelavo odpadkov spadajo med objekte, za
katere je (v skladu z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06,
72/07, 32/09, 95/11, 20/13) obvezna presoja vplivov na okolje.
Presoja vplivov na okolje je osnova za izdajo okoljevarstvenega
soglasja, ki opredeljuje tudi omilitvene ukrepe, ki jih je treba pri
izvedbi posega zagotoviti. Za samo delovanje naprave pa bo
potrebno pridobiti tudi okoljevarstveno dovoljenje.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

A. Ogulin
904
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc.
št. 257/2, 257/4 in 266/1, vse k. o. Šmartno ob Savi, iz kmetijskih
zemljišč (K1) v zazidljiva zemljišča (SSse).Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišč s parc. št. 257/2, 257/4 in
266/1, vse k. o. Šmartno ob Savi, iz kmetijskih zemljišč (K1) v
zazidljiva zemljišča (SSse).
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg spremembe namenske rabe navedenih zemljišč v
stanovanjske površine se ne upošteva. Predlagan poseg ni v
skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi kriteriji zgoščanja in
zaokroževanja naselij ter varstvenimi režimi: nahaja se na območju
varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1).
Omenjeno zemljišče se nahaja na ožjem območju s strogim
vodovarstvenim režimom (VVO IIa) vodonosnika Ljubljanskega
polja. V skladu z varstvenimi režimi Uredbe o vodovarstvenem
območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list
RS, št. 120/2004, 7/2006, 1/2012, 44/2012) na tem območju
novogradnje in širitev naselij niso dovoljeni.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

M. Ohnjec
226
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s
parc. št. 1427/41, k. o. Zadobrova iz kmetijskega zemljišča (K1) v
zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe zemljišča s parc. št. 1427/41, k. o. Zadobrova 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). Poleg tega se
ustrezen obseg eno- in dvostanovanjskih površin v tem delu
zagotavlja s še vedno prostimi – nepozidanimi – zazidljivimi
površinami znotraj naselja (npr. JA-349).

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

M. Pelko
1129
Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane lokacije za umestitev
objekta sežigalnice.Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane
lokacije za umestitev objekta sežigalnice.
Pobuda ni sprejemljiva.
V letu 2007 je bila izdelana študija »Študija možnih lokacij za
postavitev objekta za toplotno obdelavo sekundarnega goriva na
območju Mestne občine Ljubljana, IBE d.d.: tehnični vidik, LUZ d.d.:
prostorski vidik, E-NET Okolje d.o.o.: okoljski vidik, naročnik: TETOL Ljubljana, ki je opredelila potencialne lokacije objekta za
toplotno obdelavo preostanka odpadkov v Ljubljani ter s
prostorskega, okoljskega in tehnično ekonomskega vidika
opredelila ustrezne lokacije in jih medsebojno primerjala. Kot
rezultat študije sta bili v OPN MOL – Izvedbeni del določeni dve
lokaciji objekta za toplotno obdelavo odpadkov in sicer ob TE-TOL
(v primeru manjše enote, ki je lahko izvedena kot razširitev
obstoječega kompleksa TE-TOL) in na Letališki cesti (v primeru
večje, samostojne enote). Predmetna lokacija na Letališki cesti je
bila kot ustrezna določena predvsem zaradi ustreznosti
razpoložljivega prostora in okoljskih pogojev na lokaciji,
kompatibilne namenske rabe širšega območja, ustrezne
dostopnosti, umeščenosti v infrastrukturne koridorje ter ustrezne
povezave z vročevodnim omrežjem kot odjemalcem sekundarne
toplote.
Objekti za toplotno obdelavo odpadkov spadajo med objekte, za
katere je (v skladu z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06,
72/07, 32/09, 95/11, 20/13) obvezna presoja vplivov na okolje.
Presoja vplivov na okolje je osnova za izdajo okoljevarstvenega
soglasja, ki opredeljuje tudi omilitvene ukrepe, ki jih je treba pri
izvedbi posega zagotoviti. Za samo delovanje naprave pa bo
potrebno pridobiti tudi okoljevarstveno dovoljenje.

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

N. Perovšek Šolinc
1109
Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane lokacije za umestitev
objekta sežigalnice.Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane
lokacije za umestitev objekta sežigalnice.
Pobuda ni sprejemljiva.
V letu 2007 je bila izdelana študija »Študija možnih lokacij za
postavitev objekta za toplotno obdelavo sekundarnega goriva na
območju Mestne občine Ljubljana, IBE d.d.: tehnični vidik, LUZ d.d.:
prostorski vidik, E-NET Okolje d.o.o.: okoljski vidik, naročnik: TETOL Ljubljana, ki je opredelila potencialne lokacije objekta za
toplotno obdelavo preostanka odpadkov v Ljubljani ter s
prostorskega, okoljskega in tehnično ekonomskega vidika
opredelila ustrezne lokacije in jih medsebojno primerjala. Kot
rezultat študije sta bili v OPN MOL – Izvedbeni del določeni dve
lokaciji objekta za toplotno obdelavo odpadkov in sicer ob TE-TOL

(v primeru manjše enote, ki je lahko izvedena kot razširitev
obstoječega kompleksa TE-TOL) in na Letališki cesti (v primeru
večje, samostojne enote). Predmetna lokacija na Letališki cesti je
bila kot ustrezna določena predvsem zaradi ustreznosti
razpoložljivega prostora in okoljskih pogojev na lokaciji,
kompatibilne namenske rabe širšega območja, ustrezne
dostopnosti, umeščenosti v infrastrukturne koridorje ter ustrezne
povezave z vročevodnim omrežjem kot odjemalcem sekundarne
toplote.
Objekti za toplotno obdelavo odpadkov spadajo med objekte, za
katere je (v skladu z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06,
72/07, 32/09, 95/11, 20/13) obvezna presoja vplivov na okolje.
Presoja vplivov na okolje je osnova za izdajo okoljevarstvenega
soglasja, ki opredeljuje tudi omilitvene ukrepe, ki jih je treba pri
izvedbi posega zagotoviti. Za samo delovanje naprave pa bo
potrebno pridobiti tudi okoljevarstveno dovoljenje.

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

Petrol d.d.
1655
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe iz PC v CDd
tako, da bo možna tako širitev predvidenega profila ceste, kot tudi
razvoj in izvajanje dejavnosti bencinskega servisa.Pobuda se
nanaša na spremembo namenske rabe iz PC v CDd tako, da bo
možna tako širitev predvidenega profila ceste, kot tudi razvoj in
izvajanje dejavnosti bencinskega servisa.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobuda se upošteva tako, da se obstoječim objektov v območju
PC-površina za ceste dopušča rekonstrukcija, in poleg tega
bencinskim servisom tudi sprememba dela objekta za opravljanje
gostinskih, trgovskih in storitvenih dejavnosti.

Petrol d.d.
1656
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe iz PC v CDd
tako, da bo možna tako širitev predvidenega profila ceste, kot tudi
razvoj in izvajanje dejavnosti bencinskega servisa.Pobuda se
nanaša na spremembo namenske rabe iz PC v CDd tako, da bo
možna tako širitev predvidenega profila ceste, kot tudi razvoj in
izvajanje dejavnosti bencinskega servisa.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobuda se upošteva tako, da se obstoječim objektov v območju
PC-površina za ceste dopušča rekonstrukcija, in poleg tega
bencinskim servisom tudi sprememba dela objekta za opravljanje
gostinskih, trgovskih in storitvenih dejavnosti.

Petrol d.d.
2382

Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

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

Pobuda se nanaša na EUP JA -376 z namensko rabo CDd območja centralnih dejavnosti brez stanovanj. Na območje se
nahaja obstoječi bencinski servis. Vlagatelj pobude predlaga, da se
poveča EUP JA-376 z namenom pridobitve prostora za postavitev
paviljonskega objekta.Pobuda se nanaša na EUP JA -376 z
namensko rabo CDd - območja centralnih dejavnosti brez
stanovanj. Na območje se nahaja obstoječi bencinski servis.
Vlagatelj pobude predlaga, da se poveča EUP JA-376 z namenom
pridobitve prostora za postavitev paviljonskega objekta.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Območje enote prostorskega urejanja se ne spremeni. Zelene
površine v zaledju bencinskega servisa so temelj krakastega
modela mesta in ključnega strateškega pomena pri vzpostavljanju
kvalitetnega zelenega sistema mesta. V ta namen so opredeljene
kot ZPp - zelene površine-parki. Glede na velikost območja, ki
presega 5ha, pa OPN MOL ID znotraj le-teh omogoča gradnjo
paviljonskih objektov.
U. Petrovič
1405
Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane lokacije za umestitev
objekta sežigalnice.Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane
lokacije za umestitev objekta sežigalnice.
Pobuda ni sprejemljiva.
V letu 2007 je bila izdelana študija »Študija možnih lokacij za
postavitev objekta za toplotno obdelavo sekundarnega goriva na
območju Mestne občine Ljubljana, IBE d.d.: tehnični vidik, LUZ d.d.:
prostorski vidik, E-NET Okolje d.o.o.: okoljski vidik, naročnik: TETOL Ljubljana, ki je opredelila potencialne lokacije objekta za
toplotno obdelavo preostanka odpadkov v Ljubljani ter s
prostorskega, okoljskega in tehnično ekonomskega vidika
opredelila ustrezne lokacije in jih medsebojno primerjala. Kot
rezultat študije sta bili v OPN MOL – Izvedbeni del določeni dve
lokaciji objekta za toplotno obdelavo odpadkov in sicer ob TE-TOL
(v primeru manjše enote, ki je lahko izvedena kot razširitev
obstoječega kompleksa TE-TOL) in na Letališki cesti (v primeru
večje, samostojne enote). Predmetna lokacija na Letališki cesti je
bila kot ustrezna določena predvsem zaradi ustreznosti
razpoložljivega prostora in okoljskih pogojev na lokaciji,
kompatibilne namenske rabe širšega območja, ustrezne
dostopnosti, umeščenosti v infrastrukturne koridorje ter ustrezne
povezave z vročevodnim omrežjem kot odjemalcem sekundarne
toplote.
Objekti za toplotno obdelavo odpadkov spadajo med objekte, za
katere je (v skladu z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06,
72/07, 32/09, 95/11, 20/13) obvezna presoja vplivov na okolje.
Presoja vplivov na okolje je osnova za izdajo okoljevarstvenega
soglasja, ki opredeljuje tudi omilitvene ukrepe, ki jih je treba pri
izvedbi posega zagotoviti. Za samo delovanje naprave pa bo
potrebno pridobiti tudi okoljevarstveno dovoljenje.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

I. Podboršek
239
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc.
št. 323/2 in 323/3, obe k. o. Šmartno ob Savi, iz kmetijskih zemljišč
(K1) v zazidljivo zemljišče (SSse).Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišč s parc. št. 323/2 in 323/3, obe
k. o. Šmartno ob Savi, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo
zemljišče (SSse).
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg spremembe namenske rabe navedenih zemljišč v
stanovanjske površine se ne upošteva. Predlagan poseg ni v
skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi kriteriji zgoščanja in
zaokroževanja naselij ter varstvenimi režimi: nahaja se na območju
varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1).
Omenjeno zemljišče se nahaja na ožjem območju s strogim
vodovarstvenim režimom (VVO IIa) vodonosnika Ljubljanskega
polja. V skladu z varstvenimi režimi Uredbe o vodovarstvenem
območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list
RS, št. 120/2004, 7/2006, 1/2012, 44/2012) na tem območju
novogradnje in širitve naselij niso dovoljene.

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

M. Pogačar
1404
Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane lokacije za umestitev
objekta sežigalnice.Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane
lokacije za umestitev objekta sežigalnice.
Pobuda ni sprejemljiva.
V letu 2007 je bila izdelana študija »Študija možnih lokacij za
postavitev objekta za toplotno obdelavo sekundarnega goriva na
območju Mestne občine Ljubljana, IBE d.d.: tehnični vidik, LUZ d.d.:
prostorski vidik, E-NET Okolje d.o.o.: okoljski vidik, naročnik: TETOL Ljubljana, ki je opredelila potencialne lokacije objekta za
toplotno obdelavo preostanka odpadkov v Ljubljani ter s
prostorskega, okoljskega in tehnično ekonomskega vidika
opredelila ustrezne lokacije in jih medsebojno primerjala. Kot
rezultat študije sta bili v OPN MOL – Izvedbeni del določeni dve
lokaciji objekta za toplotno obdelavo odpadkov in sicer ob TE-TOL
(v primeru manjše enote, ki je lahko izvedena kot razširitev
obstoječega kompleksa TE-TOL) in na Letališki cesti (v primeru
večje, samostojne enote). Predmetna lokacija na Letališki cesti je
bila kot ustrezna določena predvsem zaradi ustreznosti
razpoložljivega prostora in okoljskih pogojev na lokaciji,
kompatibilne namenske rabe širšega območja, ustrezne
dostopnosti, umeščenosti v infrastrukturne koridorje ter ustrezne
povezave z vročevodnim omrežjem kot odjemalcem sekundarne
toplote.
Objekti za toplotno obdelavo odpadkov spadajo med objekte, za
katere je (v skladu z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06,

72/07, 32/09, 95/11, 20/13) obvezna presoja vplivov na okolje.
Presoja vplivov na okolje je osnova za izdajo okoljevarstvenega
soglasja, ki opredeljuje tudi omilitvene ukrepe, ki jih je treba pri
izvedbi posega zagotoviti. Za samo delovanje naprave pa bo
potrebno pridobiti tudi okoljevarstveno dovoljenje.

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

Regionalna razvojna agencija LUR
1682
Pobuda se nanaša na določitev območij oz. prostorskih pogojev za
delovanje "kreativnih industrij".Pobuda se nanaša na določitev
območij oz. prostorskih pogojev za delovanje "kreativnih industrij".
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Pobuda se nanaša na omogočanje razvoja kreativne industrije in
kreativne ekonomije v MOL. Dejavnosti bi zapolnile vrzel, ki jo je
povzročil umik industrijske proizvodnje iz mest. Kreativna industrija
je pomembna razvojna panoga namenjena zaposlovanju predvsem
mlajše delovne sile, zato naj se omogoči njen razvoj predvsem v
večjih mestih kot je Ljubljana. Vlagatelj pobude predlaga, da se v
OPN MOL opredeli posebna razvojna območja kreativne ekonomije
in sicer v območju Šiške med Kinom šiška in Spodnjo Šiško,
Tabora z vključevano Trubarjevo cesto in območjem akademij na
Roški cesti v območju Partnerstva Šmartinska.
Dejavnosti t.i. kreativne industrije se lahko umeščajo v vsa
območja, ki imajo opredeljeno namensko rabo CU – osrednja
območja centralnih dejavnosti, CDd – območja centralnih
dejavnosti brez stanovanj, IG-gospodarske cone oziroma BD –
površine drugih območij, kjer je predviden razvoj storitvenih
dejavnosti. Predlagana območja že imajo ustrezno opredeljeno
namensko rabo, zato je razvoj kreativne industrije že omogočen.
Samo izvajanje, financiranje, časovni okvir in ukrepi za izvajanje
dejavnosti, niso predmet prostorskega akta. Prostorski akt je le ena
izmed podlag, ki omogoča razvoj dejavnosti v skladu s širšim
prostorskim načrtovanjem.

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

A. Sirnik
1127
Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane lokacije za umestitev
objekta sežigalnice.Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane
lokacije za umestitev objekta sežigalnice.
Pobuda ni sprejemljiva.
V letu 2007 je bila izdelana študija »Študija možnih lokacij za
postavitev objekta za toplotno obdelavo sekundarnega goriva na
območju Mestne občine Ljubljana, IBE d.d.: tehnični vidik, LUZ d.d.:
prostorski vidik, E-NET Okolje d.o.o.: okoljski vidik, naročnik: TETOL Ljubljana, ki je opredelila potencialne lokacije objekta za
toplotno obdelavo preostanka odpadkov v Ljubljani ter s
prostorskega, okoljskega in tehnično ekonomskega vidika
opredelila ustrezne lokacije in jih medsebojno primerjala. Kot
rezultat študije sta bili v OPN MOL – Izvedbeni del določeni dve

lokaciji objekta za toplotno obdelavo odpadkov in sicer ob TE-TOL
(v primeru manjše enote, ki je lahko izvedena kot razširitev
obstoječega kompleksa TE-TOL) in na Letališki cesti (v primeru
večje, samostojne enote). Predmetna lokacija na Letališki cesti je
bila kot ustrezna določena predvsem zaradi ustreznosti
razpoložljivega prostora in okoljskih pogojev na lokaciji,
kompatibilne namenske rabe širšega območja, ustrezne
dostopnosti, umeščenosti v infrastrukturne koridorje ter ustrezne
povezave z vročevodnim omrežjem kot odjemalcem sekundarne
toplote.
Objekti za toplotno obdelavo odpadkov spadajo med objekte, za
katere je (v skladu z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06,
72/07, 32/09, 95/11, 20/13) obvezna presoja vplivov na okolje.
Presoja vplivov na okolje je osnova za izdajo okoljevarstvenega
soglasja, ki opredeljuje tudi omilitvene ukrepe, ki jih je treba pri
izvedbi posega zagotoviti. Za samo delovanje naprave pa bo
potrebno pridobiti tudi okoljevarstveno dovoljenje.

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

M. I. Sirnik
1125
Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane lokacije za umestitev
objekta sežigalnice.Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane
lokacije za umestitev objekta sežigalnice.
Pobuda ni sprejemljiva.
V letu 2007 je bila izdelana študija »Študija možnih lokacij za
postavitev objekta za toplotno obdelavo sekundarnega goriva na
območju Mestne občine Ljubljana, IBE d.d.: tehnični vidik, LUZ d.d.:
prostorski vidik, E-NET Okolje d.o.o.: okoljski vidik, naročnik: TETOL Ljubljana, ki je opredelila potencialne lokacije objekta za
toplotno obdelavo preostanka odpadkov v Ljubljani ter s
prostorskega, okoljskega in tehnično ekonomskega vidika
opredelila ustrezne lokacije in jih medsebojno primerjala. Kot
rezultat študije sta bili v OPN MOL – Izvedbeni del določeni dve
lokaciji objekta za toplotno obdelavo odpadkov in sicer ob TE-TOL
(v primeru manjše enote, ki je lahko izvedena kot razširitev
obstoječega kompleksa TE-TOL) in na Letališki cesti (v primeru
večje, samostojne enote). Predmetna lokacija na Letališki cesti je
bila kot ustrezna določena predvsem zaradi ustreznosti
razpoložljivega prostora in okoljskih pogojev na lokaciji,
kompatibilne namenske rabe širšega območja, ustrezne
dostopnosti, umeščenosti v infrastrukturne koridorje ter ustrezne
povezave z vročevodnim omrežjem kot odjemalcem sekundarne
toplote.
Objekti za toplotno obdelavo odpadkov spadajo med objekte, za
katere je (v skladu z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06,
72/07, 32/09, 95/11, 20/13) obvezna presoja vplivov na okolje.
Presoja vplivov na okolje je osnova za izdajo okoljevarstvenega
soglasja, ki opredeljuje tudi omilitvene ukrepe, ki jih je treba pri
izvedbi posega zagotoviti. Za samo delovanje naprave pa bo

potrebno pridobiti tudi okoljevarstveno dovoljenje.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

B. Sporn
399
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na delu parcele
parc. št. 660/7, k. o. Brinje, iz območja drugih zelenih površin (ZDd)
v območje splošnih eno in dvostanovanjskih površin
(SSse).Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na delu
parcele parc. št. 660/7, k. o. Brinje, iz območja drugih zelenih
površin (ZDd) v območje splošnih eno in dvostanovanjskih površin
(SSse).
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlog ni v skladu z urbanističnimi kriteriji. Zemljišče je v območju
vzdolžnega zelenega pasu, ki se v največji možni meri ohranja.
Odprte zelene površine imajo lahko poleg vizualne, ekološke,
rekreacijske in sprehajalne tudi razmejitveno vlogo v prostoru. V
konkretnem zelenem koridorju poteka več vodov
elektroenergetskega omrežja. Del obravnavane parcele je v
varovalnem pasu 110kV daljnovoda. Stanovanjska gradnja se
praviloma ne povečuje proti objektom elektroenergetskega
omrežja. Prav tako OPN MOL SD IN UN MOL na tem območju
narekujeta odmik stanovanjskih površin od pokopališča Žale.

B. Sporn
833
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na delu
zemljišča s parc. št. 660/7, k. o. Brinje, iz območja drugih zelenih
površin (ZDd) v območje splošnih eno in dvostanovanjskih površin
(SSse).Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na delu
zemljišča s parc. št. 660/7, k. o. Brinje, iz območja drugih zelenih
površin (ZDd) v območje splošnih eno in dvostanovanjskih površin
(SSse).
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlog ni v skladu z urbanističnimi kriteriji. Zemljišče je v območju
vzdolžnega zelenega pasu, ki se v največji možni meri ohranja.
Odprte zelene površine imajo lahko poleg vizualne, ekološke,
rekreacijske in sprehajalne tudi razmejitveno vlogo v prostoru. V
konkretnem zelenem koridorju poteka več vodov
elektroenergetskega omrežja. Del obravnavane parcele je v
varovalnem pasu 110kV daljnovoda. Stanovanjska gradnja se
praviloma ne povečuje proti objektom elektroenergetskega
omrežja. Prav tako OPN MOL SD IN UN MOL tu narekujeta odmik
stanovanjskih površin od pokopališča Žale.
Šumi nepremičnine d.o.o.
880
Pobuda se nanaša na (1) spremembo določil OPPN 229
ŠMARTINKA-ŽITO tako, da bo možno sprejetje predvidenega

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

OPPN brez predhodnih skupnih strokovnih podlag za območje med
Šmartinsko cesto, železniško progo, Bratislavsko cesto in severno
obvoznico, (2) spremembo meje in določil OPPN ter sprememba
načina urejanja za že izgrajeno območje (3) spremembo pogojev
za gradnjo v vodovarstvenih območjih ter (4) sprememba faktorja
zazidanosti v JA-258 ter (5) ukinitev parkirišča sistema
P+R.Pobuda se nanaša na (1) spremembo določil OPPN 229
ŠMARTINKA-ŽITO tako, da bo možno sprejetje predvidenega
OPPN brez predhodnih skupnih strokovnih podlag za območje med
Šmartinsko cesto, železniško progo, Bratislavsko cesto in severno
obvoznico, (2) spremembo meje in določil OPPN ter sprememba
načina urejanja za že izgrajeno območje (3) spremembo pogojev
za gradnjo v vodovarstvenih območjih ter (4) sprememba faktorja
zazidanosti v JA-258 ter (5) ukinitev parkirišča sistema P+R.
Pobuda je delno sprejemljiva.
1. Določilo je bilo vneseno ob predpostavki, da se bo projekt
"Partnerstvo Šmartinska" izvajal v rokih, kot so bili predvideni po
pridobitvi urbanistično-arhitekturne rešitve arhitekturnega biroja
Hosoya-Schaeffer. Ker se je v letih 2010-2014 na območju
nadaljevala le izvedba posameznih OPPN (npr. OPPN Kolinska),
takšno splošno izhodišče, ob nadaljnji predpostavki, da dinamika
projekta Partnerstvo Šmartinska ni več jasna, ni smiselno. Določilo
o obveznosti izdelave strokovnih podlag s področja komunale in
prometa se ukinja na celotnem območju "Partnerstva Šmartinska".
2. Območje EUP JA-263 je po OPN MOL ID namenjeno urejanju
ceste – namenska raba PC, način urejanja je OPPN. Razširitev
enote pred rondojem pri hotelu Plaza je namenjena ureditvi trga.
Oddelitev dela EUP JA-263, PC v območje EUP JA-259, CU in
priključitev k OPPN 229 je sprejemljiva, saj se določbe v smislu
omogočanja ureditve trga ne spremenijo. Ureditev trga je možna
tudi v območjih osrednjih centralnih dejavnosti (CU), ravno tako je v
EUP JA-263 , kljub zmanjšanju EUP, še vedno možna izvedba
predvidene prometnice.
Pobuda za ukinitev OPPN za območje JA-261 OPPN Šmartinska
Žito se lahko upošteva. Objekti so zgrajeni, drugih posegov ne bo.
OPPN se ukine, velja OPN MOL ID.
3. OPN MOL ID v območjih EUP JA-258 in JA-259 določa
namenski rabi BD in CDD, ki dovoljujeta navedene posege
(parkirišča in urejanje zelenih površin). Ravno tako je dejavnost
omogočena skozi 95. člen, ki določa dopustne posege v območjih
predvidenih OPPN, do njihove uveljavitve. Vendar pa se predvideni
posegi nahajajo znotraj območja, ki leži v vodovarstvenem območju
VVO IIA Uredbe za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, ki
pa navedenih posegov ne dopušča. OPN MOL nima pristojnosti
ukinjati, dopolnjevati ali kakorkoli spreminjati določila Uredb.
4. Pobuda se upošteva. Predlagan poseg ne zmanjšuje bivanjskih
kvalitet predmetnega in sosednjih območij.
5. Pobuda se ne upošteva. Predmetno območje je del mreže P+R
parkirišč v Mestni občini Ljubljana.

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

M. Terčelj
1090
Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane lokacije za umestitev
objekta sežigalnice.Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane
lokacije za umestitev objekta sežigalnice.
Pobuda ni sprejemljiva.
V letu 2007 je bila izdelana študija »Študija možnih lokacij za
postavitev objekta za toplotno obdelavo sekundarnega goriva na
območju Mestne občine Ljubljana, IBE d.d.: tehnični vidik, LUZ d.d.:
prostorski vidik, E-NET Okolje d.o.o.: okoljski vidik, naročnik: TETOL Ljubljana, ki je opredelila potencialne lokacije objekta za
toplotno obdelavo preostanka odpadkov v Ljubljani ter s
prostorskega, okoljskega in tehnično ekonomskega vidika
opredelila ustrezne lokacije in jih medsebojno primerjala. Kot
rezultat študije sta bili v OPN MOL – Izvedbeni del določeni dve
lokaciji objekta za toplotno obdelavo odpadkov in sicer ob TE-TOL
(v primeru manjše enote, ki je lahko izvedena kot razširitev
obstoječega kompleksa TE-TOL) in na Letališki cesti (v primeru
večje, samostojne enote). Predmetna lokacija na Letališki cesti je
bila kot ustrezna določena predvsem zaradi ustreznosti
razpoložljivega prostora in okoljskih pogojev na lokaciji,
kompatibilne namenske rabe širšega območja, ustrezne
dostopnosti, umeščenosti v infrastrukturne koridorje ter ustrezne
povezave z vročevodnim omrežjem kot odjemalcem sekundarne
toplote.
Objekti za toplotno obdelavo odpadkov spadajo med objekte, za
katere je (v skladu z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06,
72/07, 32/09, 95/11, 20/13) obvezna presoja vplivov na okolje.
Presoja vplivov na okolje je osnova za izdajo okoljevarstvenega
soglasja, ki opredeljuje tudi omilitvene ukrepe, ki jih je treba pri
izvedbi posega zagotoviti. Za samo delovanje naprave pa bo
potrebno pridobiti tudi okoljevarstveno dovoljenje.

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

I. Vidovič
1092
Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane lokacije za umestitev
objekta sežigalnice.Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane
lokacije za umestitev objekta sežigalnice.
Pobuda ni sprejemljiva.
V letu 2007 je bila izdelana študija »Študija možnih lokacij za
postavitev objekta za toplotno obdelavo sekundarnega goriva na
območju Mestne občine Ljubljana, IBE d.d.: tehnični vidik, LUZ d.d.:
prostorski vidik, E-NET Okolje d.o.o.: okoljski vidik, naročnik: TETOL Ljubljana, ki je opredelila potencialne lokacije objekta za
toplotno obdelavo preostanka odpadkov v Ljubljani ter s
prostorskega, okoljskega in tehnično ekonomskega vidika
opredelila ustrezne lokacije in jih medsebojno primerjala. Kot
rezultat študije sta bili v OPN MOL – Izvedbeni del določeni dve
lokaciji objekta za toplotno obdelavo odpadkov in sicer ob TE-TOL

(v primeru manjše enote, ki je lahko izvedena kot razširitev
obstoječega kompleksa TE-TOL) in na Letališki cesti (v primeru
večje, samostojne enote). Predmetna lokacija na Letališki cesti je
bila kot ustrezna določena predvsem zaradi ustreznosti
razpoložljivega prostora in okoljskih pogojev na lokaciji,
kompatibilne namenske rabe širšega območja, ustrezne
dostopnosti, umeščenosti v infrastrukturne koridorje ter ustrezne
povezave z vročevodnim omrežjem kot odjemalcem sekundarne
toplote.
Objekti za toplotno obdelavo odpadkov spadajo med objekte, za
katere je (v skladu z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06,
72/07, 32/09, 95/11, 20/13) obvezna presoja vplivov na okolje.
Presoja vplivov na okolje je osnova za izdajo okoljevarstvenega
soglasja, ki opredeljuje tudi omilitvene ukrepe, ki jih je treba pri
izvedbi posega zagotoviti. Za samo delovanje naprave pa bo
potrebno pridobiti tudi okoljevarstveno dovoljenje.

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

N. Virant
1095
Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane lokacije za umestitev
objekta sežigalnice.Pobuda se nanaša na ukinitev predlagane
lokacije za umestitev objekta sežigalnice.
Pobuda ni sprejemljiva.
V letu 2007 je bila izdelana študija »Študija možnih lokacij za
postavitev objekta za toplotno obdelavo sekundarnega goriva na
območju Mestne občine Ljubljana, IBE d.d.: tehnični vidik, LUZ d.d.:
prostorski vidik, E-NET Okolje d.o.o.: okoljski vidik, naročnik: TETOL Ljubljana, ki je opredelila potencialne lokacije objekta za
toplotno obdelavo preostanka odpadkov v Ljubljani ter s
prostorskega, okoljskega in tehnično ekonomskega vidika
opredelila ustrezne lokacije in jih medsebojno primerjala. Kot
rezultat študije sta bili v OPN MOL – Izvedbeni del določeni dve
lokaciji objekta za toplotno obdelavo odpadkov in sicer ob TE-TOL
(v primeru manjše enote, ki je lahko izvedena kot razširitev
obstoječega kompleksa TE-TOL) in na Letališki cesti (v primeru
večje, samostojne enote). Predmetna lokacija na Letališki cesti je
bila kot ustrezna določena predvsem zaradi ustreznosti
razpoložljivega prostora in okoljskih pogojev na lokaciji,
kompatibilne namenske rabe širšega območja, ustrezne
dostopnosti, umeščenosti v infrastrukturne koridorje ter ustrezne
povezave z vročevodnim omrežjem kot odjemalcem sekundarne
toplote.
Objekti za toplotno obdelavo odpadkov spadajo med objekte, za
katere je (v skladu z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06,
72/07, 32/09, 95/11, 20/13) obvezna presoja vplivov na okolje.
Presoja vplivov na okolje je osnova za izdajo okoljevarstvenega
soglasja, ki opredeljuje tudi omilitvene ukrepe, ki jih je treba pri
izvedbi posega zagotoviti. Za samo delovanje naprave pa bo
potrebno pridobiti tudi okoljevarstveno dovoljenje.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

M. Vrecar
331
Pobuda se nanaša na vzpostavitev poti za sprehajalce, kolesarje in
jezdece ob Savi na odseku od Tomačevega do Sneberij in ureditev
stare Šmartinske ceste s kolesarsko stezo na relaciji od BTC do
Šentjakoba.Pobuda se nanaša na vzpostavitev poti za sprehajalce,
kolesarje in jezdece ob Savi na odseku od Tomačevega do
Sneberij in ureditev stare Šmartinske ceste s kolesarsko stezo na
relaciji od BTC do Šentjakoba.
Pobuda je sprejemljiva.
Predlagana rekreativna pot za kolesarje na potezi Brod - Ježica Sneberje - Podgrad je v veljavnem OPN MOL ID že določena kot
os za načrtovano javno pot za kolesarje na karti »4.10 Kolesarsko
omrežje« in na karti "4.7 Cestno omrežje in območje parkirnih
režimov". Izvedba poti je z OPN MOL ID omogočena, časovna
izvedba poti ni predmet OPN MOL ID.
Na podlagi pobude ter skladno z načeli Nove prometne politike
MOL, se v grafičnem delu OPN MOL ID dopolni regulacijske
elemente za določitev javne poti na južnem bregu Save na potezi
od Broda do sotočja Save in Ljubljanice. Z regulacijskimi linijami se
določi 5,00 m širok prometni koridor, prometnico se prekategorizira
iz javne poti za kolesarje v javno pot za kolesarje in pešce.
Prometni koridor se izriše na podlagi aerofoto fotografij iz leta 2013
in tako da v največji možni meri sledi obstoječim poljskim potem in
kolovozom. Z vidika zagotavljanja povezanosti in izboljšanja
rekreacijskih potencialov je ureditev jahalne poti ob Savi smiselna,
jahalne poti se uredijo ločeno od kolesarske in pešpoti.
Del pobude, ki se nanaša na ureditev kolesarske steze ob stari
Šmartinski cesti je v veljavnem OPN MOL ID že vključen.
Šmartinska cesta je v tem delu kategorizirana kot povezovalna
regionalna državna cesta, določeno je, da je ob vozišču treba
urediti kolesarsko stezo. Širina prometnega koridorja za odsek iz
pobude vključuje izvedbo dvopasovnega vozišča, v območjih
znotraj naselij pa tudi izvedbo zelenic in hodnikov za pešce in
ločenih pasov za kolesarje. Čeprav splošna določila Odloka o OPN
MOL ID za regionalne ceste izven naselij ne določajo obveznosti
izvedbe hodnikov za pešce in ločenih pasov za kolesarje, so slednji
v primeru Šmartinske ceste predvideni z njeno rekonstrukcijo.
G. Zaviršek
745
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc.
št. 754/41, 754/46, 754/47, 754/48, 754/50, 754/52, 754/53,
754/54, 754/55, 754/56, vse k. o. Zadobrova, iz kmetijskih zemljišč
(K1) v zazidljiva zemljišča (SSse).Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišč s parc. št. 754/41, 754/46,
754/47, 754/48, 754/50, 754/52, 754/53, 754/54, 754/55, 754/56,
vse k. o. Zadobrova, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljiva
zemljišča (SSse).

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 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). Poleg tega se
ustrezen obseg eno- in dvostanovanjskih površin v tem delu
zagotavlja s še vedno prostimi – nepozidanimi – zazidljivimi
površinami znotraj naselja (npr. JA-349).

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

J. Zaviršek
737

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s
parc. št. 268/1, k. o. Šmartno ob Savi, iz kmetijskih zemljišč (K1) v
zazidljivo zemljišče (SSse).Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe zemljišča s parc. št. 268/1, k. o. Šmartno ob Savi,
iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče (SSse).
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg spremembe namenske rabe navedenih zemljišč v
stanovanjske površine se ne upošteva. Predlagan poseg ni v
skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi kriteriji zgoščanja in
zaokroževanja naselij ter varstvenimi režimi: nahaja se na območju
varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1).
Omenjeno zemljišče se nahaja na ožjem območju s strogim
vodovarstvenim režimom (VVO IIa) vodonosnika Ljubljanskega
polja. V skladu z varstvenimi režimi Uredbe o vodovarstvenem
območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list
RS, št. 120/2004, 7/2006, 1/2012, 44/2012) na tem območju
novogradnje in širitev naselij niso dovoljeni.

