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Amicus d.o.o.
780
Pobuda se nanaša na spremembo določil zemljišča parc. št. 517/1
k. o. Stožice tako, da bo na zemljišču dopustna gradnja manj
zahtevnih objektov za oglaševanje.Pobuda se nanaša na
spremembo določil zemljišča parc. št. 517/1 k. o. Stožice tako, da
bo na zemljišču dopustna gradnja 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 se zato ne
dopušča.

M. Bertoncelj
963
Pobuda se nanaša na spremembo določil OPN MOL ID za EUP
PS-273 tako, da se na območju hipodroma Stožice na zemljiščih
parc. št. 2323/2, 2319/4, 2319/5 in 2319/6, vse k. o. Stožice,
dopusti tudi gradnja stanovanj za zaposlene na hipodromu.Pobuda
se nanaša na spremembo določil OPN MOL ID za EUP PS-273
tako, da se na območju hipodroma Stožice na zemljiščih parc. št.
2323/2, 2319/4, 2319/5 in 2319/6, vse k. o. Stožice, dopusti tudi
gradnja stanovanj za zaposlene na hipodromu.
Pobuda ni sprejemljiva.
V območjih športnih centrov gradnja stanovanj ni dopustna, saj so
območja namenjena športnim objektom in spremljajočim
dejavnostim. Po izdelani urbanistični zasnovi celostne ureditve
Obsavskega prostora je EUP PS-273 namenjena programu jahalne
dvorane in maneže.
S. Dečman
1357
Pobuda se nanaša na spremembo določil EUP PS-433 tako, da
bodo na zemljišču parc. št. 860/2 dopustne: legalizacija neskladne
gradnje(sprememba razmerja stranic stavbe), rekonstrukcije in
nadzidave obstoječih stavb, novogradnje z manjšim odmikom od
parcelne meje. Vlagatelj pobude predlaga tudi spremembo
namenske rabe zemljišča parc. št. 861, in sicer iz kmetijskih
površin v stavbna zemljišča, ker gre za brežino med
enostanovanjsko stavbo in cesto.Pobuda se nanaša na
spremembo določil EUP PS-433 tako, da bodo na zemljišču parc.
št. 860/2 dopustne: legalizacija neskladne gradnje(sprememba
razmerja stranic stavbe), rekonstrukcije in nadzidave obstoječih
stavb, novogradnje z manjšim odmikom od parcelne meje. Vlagatelj
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pobude predlaga tudi spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 861, in sicer iz kmetijskih površin v stavbna zemljišča, ker gre za
brežino med enostanovanjsko stavbo in cesto.
Pobuda ni sprejemljiva.
Omenjena širitev stavbnih zemljišč na kmetijske površine 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. Pobude za legalizacijo ni možno upoštevati zaradi
premajhnega odmika od sosednje parcelne meje, premajhne
parcele in prevelike pozidanosti.
F. Dovč
620
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 813, k. o. Ježica, iz kmetijskih površin v zazidljive.Pobuda se
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 813, k.
o. Ježica, iz kmetijskih površin v zazidljive.
Pobuda je sprejemljiva.
V skladu s Strateškim delom MOL OUP je treba ohranjati možnosti
za kmetijsko proizvodnjo ter zagotavljati čim boljšo samooskrbo
prebivalstva. Delu zemljišču parc. št. 813 k. o. Ježica se spremeni
namenska raba iz kmetijskih površin v območje razpršene poselitve
zaradi selitve kmetije. Dopustijo se posegi in objekti, ki so določeni
v Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika
Ljubljanskega polja.

Givo Real d.o.o.
1724
Pobuda se nanaša na spremembo določil sprejetega Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij
urejanja BS4/1 Ruski car, BS4/2 Stožice, BS4/3 Ježica in BS4/4
Mala vas, in sicer na etapnost gradnje.Pobuda se nanaša na
spremembo določil sprejetega Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za dele območij urejanja BS4/1 Ruski car,
BS4/2 Stožice, BS4/3 Ježica in BS4/4 Mala vas, in sicer na
etapnost gradnje.
Pobuda se ne nanaša na vsebine OPN MOL ID.
Pobuda se nanaša na določila veljavnega OPPN za dele območij
urejanja BS4/1 Ruski car, BS4/2 Stožice, BS4/3 Ježica in BS4/4
Mala vas (Uradni list RS, št. 53/09 in 78/10) in ne na vsebine OPN
MOL ID. OPPN ostaja v veljavi.
J. Gorše
1350
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na delu
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zemljišča parc. št. 1274/6 k. o. Ježica, in sicer iz kmetijskega v
stavbno zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe na delu zemljišča parc. št. 1274/6 k. o.
Ježica, in sicer iz kmetijskega v stavbno zemljišče za stanovanjsko
gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.
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.

S. Hejja
249
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na delu
zemljišča parc. št. 805 in 804/1, k. o. Ježica, in sicer iz K1 v
stanovanjske površine.Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe na delu zemljišča parc. št. 805 in 804/1, k. o.
Ježica, in sicer iz K1 v stanovanjske površine.
Pobuda ni sprejemljiva.
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.

G. Hemler
710
Pobuda se nanaša na spremembo določil OPN MOL ID v EUP PS404, na zemljiščih 1081/2, 1081/3, obe k. o. Ježica, in sicer tako,
da bo na območju dopustna gradnja enostanovanjske hiše.Pobuda
se nanaša na spremembo določil OPN MOL ID v EUP PS-404, na
zemljiščih 1081/2, 1081/3, obe k. o. Ježica, in sicer tako, da bo na
območju dopustna gradnja enostanovanjske hiše.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je sprejemljiva, in sicer se način urejanja spremeni iz
OPPN v OPN, namenska raba prostora iz SScv v SSse, tipologija
pa iz V v NA, v skladu s SP Preveritve in predlog sprememb
namenske rabe, načinov urejanja in urbanističnih pogojev v OPN
MOL ID za prostor ob vpadnicah in notranjih cestnih obročih (PZIN-27/13), Št. Proj.7575, LUZ d.d., 2013.

A. Horvat
233
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na delu
zemljišča parc. št. 1276, k. o. Ježica, in sicer iz kmetijskega v

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

stavbno zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe na delu zemljišča parc. št. 1276, k. o.
Ježica, in sicer iz kmetijskega v stavbno zemljišče za stanovanjsko
gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.
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.

J. Jernejc
346
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na zemljišču
parc. št. 557/9 in 556/5, obe k. o. Stožice iz K2 v SK.Pobuda se
nanaša na spremembo namenske rabe na zemljišču parc. št. 557/9
in 556/5, obe k. o. Stožice iz K2 v SK.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg na zemljišču s parc. št. 557/9 in 556/5, obe k. o.
Stožice, ni v skladu z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in
zaokroževanja naselij. Ustvaril bi novo žarišče razpršene gradnje,
ki je v prostoru negativen, degradirajoč pojav. Poleg tega so v
območju obstoječih poselitvenih enot iz bilance zemljišč razvidne
še precejšnje prostorske rezerve (nepozidana stavbna zemljišča),
na podlagi katerih širjenje oziroma povečevanje stavbnih zemljišč
ni utemeljeno.

Kiptrans d.o.o
886
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na zemljiščih
parc. št. 2320/2 in 2322, k. o. Stožice, in sicer iz K1 v površine,
namenjene športu in konjereji.Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe na zemljiščih parc. št. 2320/2 in 2322, k. o. Stožice,
in sicer iz K1 v površine, namenjene športu in konjereji.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Predlagani poseg je v skladu z urbanističnimi kriteriji - poseg
pomeni zaokroževanje naselja. Južni del EUP PS-465 se priključi k
EUP PS-444, kjer bodo v OPPN natančnejše izdelane rešitve v
zvezi s prometno infrastrukturo za napajanje posameznih objektov
v območju ter določeni pogoji glede odmikov, višin in drugih
urbanističnih pogojev. Severni del EUP PS-465 se delno priključi k
parkovnim površinam EUP PS-427 ZPp in delno k površinam za
oddih, rekreacijo in šport PS-272 ZS, kjer bodo v OPPN izdelane
natančnejše rešitve za urejanje odprtega zelenega prostora.
Zemljišče parc. št. 2320/2 in 2322, k. o. Stožice se priključi k
površinam za oddih, rekreacijo in šport.
P. in E. Kokol, R. Krejan, B. Hočevar Krejan, Z. in N. Mladenovič
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1493
Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta, tako da se spremeni
namensko rabo za zemljišča parc. št. 25/7, 25/19 in 25/20, vsa k. o.
Stožice, in sicer iz SSse v SScv.Pobuda se nanaša na legalizacijo
objekta, tako da se spremeni namensko rabo za zemljišča parc. št.
25/7, 25/19 in 25/20, vsa k. o. Stožice, in sicer iz SSse v SScv.
Pobuda ni sprejemljiva.
V skladu s presojo sprejemljivosti pobud za legalizacijo
nedovoljenih gradenj v okviru postopka sprememb in dopolnitev
OPN MOL ID pobuda ni sprejemljiva, če je nedovoljena gradnja
neskladna z omejitvami v prostoru in varstvenimi režimi ali če
odstopa od določil veljavnega OPN MOL ID, ki zagotavljajo
ohranjanje urbanističnih značilnosti v območju. Pobude za
legalizacijo ni možno upoštevati saj OPN MOL določa, da v
pretežno eno- in dvostanovanjskih površinah gradnja
večstanovanjskih stavb ni dopustna.
Za širše območje Male vasi so značilni eno in dvostanovanjski
objekti tipa nizka prostostoječa stavba. Ker želimo tipološko
koherentnost območja ohraniti, ostajata namenska raba in tipologija
območja nespremenjeni (SSse.NA).

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

A. Kranjc
410
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na zemljiščih
parc. št. 443/2, 443/3, 443/4, vsa k. o. Stožice, iz ZDd v SSse ali
CU in na spremembo načina urejanja območja iz OPPN v
OPN.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na
zemljiščih parc. št. 443/2, 443/3, 443/4, vsa k. o. Stožice, iz ZDd v
SSse ali CU in na spremembo načina urejanja območja iz OPPN v
OPN.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji (predlagani
poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom). Območje je
namenjeno centralnemu parku novega razvojnega območja Vrtno
mesto Stožice. Urejanje z OPPN ostaja, ker gre za velik nepozidan
kompleks, ki potrebuje celovito zasnovo.

A. Kranjc
1490
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na zemljiščih
parc. št. 443/2, 443/3, 443/4, vsa k. o. Stožice, iz zelenih površin v
površine za stanovanjsko gradnjo in na spremembo načina urejanja
območja iz OPPN v OPN.Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe na zemljiščih parc. št. 443/2, 443/3, 443/4, vsa k. o.
Stožice, iz zelenih površin v površine za stanovanjsko gradnjo in na
spremembo načina urejanja območja iz OPPN v OPN.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji (predlagani

do pobude

poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom). Območje je
namenjeno centralnemu parku novega razvojnega območja Vrtno
mesto Stožice. Urejanje z OPPN ostaja, ker gre za velik nepozidan
kompleks, ki potrebuje celovito zasnovo.
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E. Maček
397
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Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na delu
zemljišča parc. št. 915/8, k. o. Ježica, in sicer iz K1 v Ssse.Pobuda
se nanaša na spremembo namenske rabe na delu zemljišča parc.
št. 915/8, k. o. Ježica, in sicer iz K1 v Ssse.
Pobuda ni sprejemljiva.
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.
A. Martinovič
935
Pobuda se nanaša na spremembo določil EUP PS-428 tako, da bo
na zemljiščih parc. št. 433/1, 433/2, 433/3 in 434/2, vse k. o.
Stožice dopustna novogradnja ali nadomestna gradnja
stanovanjskega objekta s cca. 120m2 tlorisne površine.Pobuda se
nanaša na spremembo določil EUP PS-428 tako, da bo na
zemljiščih parc. št. 433/1, 433/2, 433/3 in 434/2, vse k. o. Stožice
dopustna novogradnja ali nadomestna gradnja stanovanjskega
objekta s cca. 120m2 tlorisne površine.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Novogradnja je dopustna skladno z določili OPN MOL ID,
nadomestna gradnja legalno zgrajenih objektov je tudi že dopustna,
če so upoštevani vsi pogoji iz splošnih določil odloka oziroma
podrobni prostorsko izvedbeni pogoji za to EUP.
B. Mihić
255
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na zemljišču
parc. št. 353/9, k. o. Stožice, iz ZDd v stanovanjske
površine.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na
zemljišču parc. št. 353/9, k. o. Stožice, iz ZDd v stanovanjske
površine.
Pobuda je delno sprejemljiva.
EUP PS-403 se skupaj z delom EUP PS-440 priključi k območju
predvidenega OPPN 58 z namensko rabo CU. Os predvidene
ceste se ohrani v izrisu prometne infrastrukture, natančnejši potek
ceste pa bo določil OPPN.

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

MOL - Četrtna skupnost Posavje
1698
Pobuda se nanaša na spremembo namembnosti dela EUP PS272, tako da se območje otroškega igrišča opredeli kot ZS površine za oddih, rekreacijo in šport.Pobuda se nanaša na
spremembo namembnosti dela EUP PS-272, tako da se območje
otroškega igrišča opredeli kot ZS - površine za oddih, rekreacijo in
šport.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Vsebina pobude je v vsebinah OPN MOL že upoštevana, in sicer je
območje že opredeljeno z namensko rabo ZS- površine za oddih,
rekreacijo in šport, v skladu s 95. členom odloka je postavitev
otroškega igrišča že dopustna.
MOL - Četrtna skupnost Posavje
1699
Pobuda se nanaša na opredelitev otroškega igrišča na Kumrovški
ulici v EUP PS-3 z oznako otroškega igrišča.Pobuda se nanaša na
opredelitev otroškega igrišča na Kumrovški ulici v EUP PS-3 z
oznako otroškega igrišča.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Otroško igrišče na navedenih zemljiščih je opredeljeno kot sestavni
del javne parkovne površine na kartah OPN MOL ID 3.1 Prikaz
območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe in
prostorskih izvedbenih pogojev in 3.2 Prikaz območij enot urejanja
prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - regulacijski elementi,
javne površine in oglaševanje v MOL in že ima ustrezno oznako v
karti 6: Omrežje družbene infrastrukture.
MOL - Četrtna skupnost Posavje
1700
Pobuda se nanaša na spremembo izrisa javnih površin tako, da bo
nadhod nad Ulico 7. septembra opredeljen kot javna
površina.Pobuda se nanaša na spremembo izrisa javnih površin
tako, da bo nadhod nad Ulico 7. septembra opredeljen kot javna
površina.
Pobuda ni sprejemljiva.
Opredelitev javne površine v območju sosesk v spremembah in
dopolnitvah OPN MOL ID ni predlagana, saj je odvisna od tega,
kako se bodo v prihodnosti upoštevali rezultati evidence
nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana (ENP; projekt
je v pripravi) in podatki o lastništvu ter od tega, kako se bodo
odvijali (ter razrešili) postopki določitve pripadajočih zemljišč po
zakonu.
MOL - Četrtna skupnost Posavje
1701
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Pobuda se nanaša na neustrezno opredeljene pešpoti od Ulice
prvoborcev, preko Bratovševe ploščadi do Ulice 7. septembra v
grafiki OPN MOL ID.Pobuda se nanaša na neustrezno opredeljene
pešpoti od Ulice prvoborcev, preko Bratovševe ploščadi do Ulice 7.
septembra v grafiki OPN MOL ID.
Pobuda ni sprejemljiva.
Opredelitev javne površine v območju sosesk v spremembah in
dopolnitvah OPN MOL ID ni predlagana, saj je odvisna od tega,
kako se bodo v prihodnosti upoštevali rezultati evidence
nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana (ENP; projekt
je v pripravi) in podatki o lastništvu ter od tega, kako se bodo
odvijali (ter razrešili) postopki določitve pripadajočih zemljišč po
zakonu.
MOL - Četrtna skupnost Posavje
1702
Pobuda se nanaša na spremembo izrisa javnih površin tako, da bo
peš pot, ki poteka od nadhoda preko ulice 7. septembra proti
severu do Slovenčeve ulice, opredeljena kot javna
površina.Pobuda se nanaša na spremembo izrisa javnih površin
tako, da bo peš pot, ki poteka od nadhoda preko ulice 7. septembra
proti severu do Slovenčeve ulice, opredeljena kot javna površina.
Pobuda ni sprejemljiva.
Opredelitev javne površine v območju sosesk v spremembah in
dopolnitvah OPN MOL ID ni predlagana, saj je odvisna od tega,
kako se bodo v prihodnosti upoštevali rezultati evidence
nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana (ENP; projekt
je v pripravi) in podatki o lastništvu ter od tega, kako se bodo
odvijali (ter razrešili) postopki določitve pripadajočih zemljišč po
zakonu.
MOL - Četrtna skupnost Posavje
1703
Pobuda se nanaša na spremembo izrisa javnih površin tako, da bo
nadhod nad Komanovo opredeljen kot javna površina.Pobuda se
nanaša na spremembo izrisa javnih površin tako, da bo nadhod
nad Komanovo opredeljen kot javna površina.
Pobuda ni sprejemljiva.
Opredelitev javne površine v območju sosesk v spremembah in
dopolnitvah OPN MOL ID ni predlagana, saj je odvisna od tega,
kako se bodo v prihodnosti upoštevali rezultati evidence
nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana (ENP; projekt
je v pripravi) in podatki o lastništvu ter od tega, kako se bodo
odvijali (ter razrešili) postopki določitve pripadajočih zemljišč po
zakonu.
MOL - Četrtna skupnost Posavje
1707
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Pobuda se nanaša na spremembo namembnosti zemljišč parc. št.
1244/100, 1470/24, 1244/60, vse k. o. Ježica in zemljišč parc. št.
281/103, 277/2, 281/87 in 281/88, vse k. o. Stožice, iz
stanovanjskih površin v prometne površine, namenjene pešcem.
Na omenjenih zemljiščih je predlagana tudi spremembo načina
urejanja iz OPN v OPPN.Pobuda se nanaša na spremembo
namembnosti zemljišč parc. št. 1244/100, 1470/24, 1244/60, vse k.
o. Ježica in zemljišč parc. št. 281/103, 277/2, 281/87 in 281/88, vse
k. o. Stožice, iz stanovanjskih površin v prometne površine,
namenjene pešcem. Na omenjenih zemljiščih je predlagana tudi
spremembo načina urejanja iz OPN v OPPN.
Pobuda ni sprejemljiva.
Opredelitev javne površine v območju sosesk v spremembah in
dopolnitvah OPN MOL ID ni predlagana, saj je odvisna od tega,
kako se bodo v prihodnosti upoštevali rezultati evidence
nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana (ENP; projekt
je v pripravi) in podatki o lastništvu ter od tega, kako se bodo
odvijali (ter razrešili) postopki določitve pripadajočih zemljišč po
zakonu. K izdelavi OPPN se lahko pristopi tudi če OPPN ni posebej
opredeljen, v kolikor obstaja jasna investicijska pobuda.

Interna pobuda MOL
1660
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc.
št. 748 in 749, obe k. o. Ježica, iz kmetijskih površin v zazidljive.
Vlagatelj pobude se sklicuje na spremembo Uredbe o spremembah
in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja, ki naj bi na območju VVO IIA
dopuščala gradnjo stavb za spravilo pridelka in drugih ne
stanovanjskih kmetijskih stavb. Vlagatelj pobude predlaga
spremembo priloge 4 odloka OPN MOL tako, da bo le-ta usklajena
z Zakonom o kmetijskih zemljiščih in Uredbi o razvrščanju objektov
glede na zahtevnost.Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe zemljišč parc. št. 748 in 749, obe k. o. Ježica, iz kmetijskih
površin v zazidljive. Vlagatelj pobude se sklicuje na spremembo
Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem
območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, ki naj bi
na območju VVO IIA dopuščala gradnjo stavb za spravilo pridelka
in drugih ne stanovanjskih kmetijskih stavb. Vlagatelj pobude
predlaga spremembo priloge 4 odloka OPN MOL tako, da bo le-ta
usklajena z Zakonom o kmetijskih zemljiščih in Uredbi o
razvrščanju objektov glede na zahtevnost.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se delno upošteva, in sicer je treba v skladu s Strateškim
delom MOL OUP ohranjati možnosti za kmetijsko proizvodnjo ter
zagotavljati čim boljšo samooskrbo prebivalstva. Zemljišču parc. št.
748 k. o. Ježica in delu zemljišča 749 k. o. Ježica spremeni
namenska raba iz kmetijskih površin v površine z objekti za
kmetijsko proizvodnjo. Dopustijo se posegi in objekti, ki so določeni
v Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika
Ljubljanskega polja. Sprememba priloge 4 odloka OPN MOL je
usklajena z Zakonom o kmetijskih zemljiščih in Uredbi o

razvrščanju objektov glede na zahtevnost.
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Interna pobuda MOL
1661
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 813, k. o. Ježica, iz kmetijskih površin v zazidljive. Vlagatelj
pobude se sklicuje na spremembo Uredbe o spremembah in
dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja, ki naj bi na območju VVO IIA
dopuščala gradnjo stavb za spravilo pridelka in drugih ne
stanovanjskih kmetijskih stavb. Vlagatelj pobude predlaga
spremembo priloge 4 odloka OPN MOL tako, da bo le-ta usklajena
z Zakonom o kmetijskih zemljiščih in Uredbi o razvrščanju objektov
glede na zahtevnost.Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe zemljišča parc. št. 813, k. o. Ježica, iz kmetijskih površin v
zazidljive. Vlagatelj pobude se sklicuje na spremembo Uredbe o
spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za
vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, ki naj bi na območju
VVO IIA dopuščala gradnjo stavb za spravilo pridelka in drugih ne
stanovanjskih kmetijskih stavb. Vlagatelj pobude predlaga
spremembo priloge 4 odloka OPN MOL tako, da bo le-ta usklajena
z Zakonom o kmetijskih zemljiščih in Uredbi o razvrščanju objektov
glede na zahtevnost.
Pobuda je sprejemljiva.
V skladu s Strateškim delom MOL OUP je treba ohranjati možnosti
za kmetijsko proizvodnjo ter zagotavljati čim boljšo samooskrbo
prebivalstva. Delu zemljišču parc. št. 813 k. o. Ježica se spremeni
namenska raba iz kmetijskih površin v območje razpršene poselitve
zaradi selitve kmetije. Dopustijo se posegi in objekti, ki so določeni
v Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika
Ljubljanskega polja. Sprememba priloge 4 odloka OPN MOL je
usklajena z Zakonom o kmetijskih zemljiščih in Uredbi o
razvrščanju objektov glede na zahtevnost.

Interna pobuda MOL
1662
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 658/2, k. o. Ježica, iz kmetijskih površin v zazidljive. Vlagatelj
pobude se sklicuje na spremembo Uredbe o spremembah in
dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja, ki naj bi na območju VVO IIA
dopuščala gradnjo stavb za spravilo pridelka in drugih ne
stanovanjskih kmetijskih stavb. Vlagatelj pobude predlaga
spremembo priloge 4 odloka OPN MOL tako, da bo le-ta usklajena
z Zakonom o kmetijskih zemljiščih in Uredbi o razvrščanju objektov
glede na zahtevnost.Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe zemljišča parc. št. 658/2, k. o. Ježica, iz kmetijskih površin v
zazidljive. Vlagatelj pobude se sklicuje na spremembo Uredbe o
spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za
vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, ki naj bi na območju
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VVO IIA dopuščala gradnjo stavb za spravilo pridelka in drugih ne
stanovanjskih kmetijskih stavb. Vlagatelj pobude predlaga
spremembo priloge 4 odloka OPN MOL tako, da bo le-ta usklajena
z Zakonom o kmetijskih zemljiščih in Uredbi o razvrščanju objektov
glede na zahtevnost.
Pobuda je sprejemljiva.
V skladu s Strateškim delom MOL OUP je treba ohranjati možnosti
za kmetijsko proizvodnjo ter zagotavljati čim boljšo samooskrbo
prebivalstva. Delu zemljišču parc. št. 658/1 k. o. Ježica se
spremeni namenska raba iz K1 v IK za gradnjo kmetijskih objektov.
Dopustijo se posegi in objekti, ki so določeni v Uredbi o
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega
polja. Sprememba priloge 4 odloka OPN MOL je usklajena z
Zakonom o kmetijskih zemljiščih in Uredbi o razvrščanju objektov
glede na zahtevnost.

Interna pobuda MOL
1896
12. Pobuda se nanaša na ukinitev načrtovane ceste na južni strani
območja PS-38.12. Pobuda se nanaša na ukinitev načrtovane
ceste na južni strani območja PS-38.
Pobuda ni sprejemljiva.
Na širšem območju Stožic je več problematik (promet, družbene
dejavnosti, programske ureditve ob Savi), ki jih je treba reševati
celovito in v povezavi. Zato bodo organizirani urbanistični natečaj
ali delavnice za območje od Ježice do Stožic. Šele na ta način
pridobljene rešitve bodo lahko podlaga za spremembo OPN MOL
ID. Samo ukinitev ceste, brez njene nadomestitve z ustreznejšo
rešitvijo, ni mogoča, saj območje potrebuje dostop ali več dostopov
z Dunajske.

Interna pobuda MOL
1836
Pobuda se nanaša na spremembo določil EUP PS-274 tako, da bo
dopustna gradnja pokrite tribune s spremljajočimi dejavnostmi na
severni strani obstoječega hipodroma.Pobuda se nanaša na
spremembo določil EUP PS-274 tako, da bo dopustna gradnja
pokrite tribune s spremljajočimi dejavnostmi na severni strani
obstoječega hipodroma.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobuda je sprejemljiva, in sicer se čez reko Savo po prejeti zasnovi
izriše brv za pešce in kolesarje čez Savo, ki bo povezovala oba
bregova preko obstoječega otoka. V EUP PS-274 se doda določilo
o spremljajočih dejavnosti za konjeništvo. PS-272 se razdeli na dva
dela po vzhodnem robu PS-273: zahodni del ostane OPPN,
vzhodni del se spremeni način urejanja v OPN ID in priključi k PS274. Skladno s prejeto zasnovo Obsavskega parka je tribuna
predvidena na južni strani obstoječega hipodroma, določila za EUP
PS-272 pa ne prepovedujejo gradnje na severnem delu.
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Interna pobuda MOL
1837
Pobuda se nanaša na spremembo določil EUP PS-262 tako, da bo
dopustna gradnja dodatne dvorane za mali nogomet.Pobuda se
nanaša na spremembo določil EUP PS-262 tako, da bo dopustna
gradnja dodatne dvorane za mali nogomet.
Pobuda ni sprejemljiva.
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.

Interna pobuda MOL
1378
Pobuda se nanaša na izris RL skladno z novo parcelacijo, ki
upošteva izvedeno cesto. Lastniki zemljišč parc. št. 65 in 66/2, k. o.
Stožice želijo odkupiti odparcelirano zemljišče, ki ne pripada
cesti.Pobuda se nanaša na izris RL skladno z novo parcelacijo, ki
upošteva izvedeno cesto. Lastniki zemljišč parc. št. 65 in 66/2, k. o.
Stožice želijo odkupiti odparcelirano zemljišče, ki ne pripada cesti.
Pobuda je sprejemljiva.
V območju enote urejanja EUP PS-322 je prostor že pozidan,
prometni dostopi do obstoječih objektov so že urejeni s skromnimi
prometno tehničnimi elementi, vendar zadovoljujejo obstoječe in
predvidene prometne obremenitve. Širitev javnih prometnic tu ni
predvidena, zato se obstoječe prometnice znotraj EUP PS-322
zriše skladno s potekom mej zemljišč in dejanskim stanjem v
prostoru.

Interna pobuda MOL
2100
V pobudi je posredovana Urbanistična zasnova celostne ureditve
območja OPPN 109 Konjeniške površine v Stožicah, OPPN 156
Obsavski park v Stožicah, OPPN 157 Obsavski park v
Tomačevem, OPPN 110 Konjeniške površine v Tomačevem in
EUP BE-611 (RIC Sava). Vlagatelj predlaga, da se določila OPN
MOL ID uskladi s posredovanim gradivom v priponki in s
spremembami Uredbe VVO.V pobudi je posredovana Urbanistična
zasnova celostne ureditve območja OPPN 109 Konjeniške površine
v Stožicah, OPPN 156 Obsavski park v Stožicah, OPPN 157
Obsavski park v Tomačevem, OPPN 110 Konjeniške površine v
Tomačevem in EUP BE-611 (RIC Sava). Vlagatelj predlaga, da se
določila OPN MOL ID uskladi s posredovanim gradivom v priponki
in s spremembami Uredbe VVO.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobuda je sprejemljiva, in sicer se čez reko Savo po prejeti zasnovi
izriše brv za pešce in kolesarje čez Savo, ki bo povezovala oba

bregova preko obstoječega otoka. V EUP PS-274 se doda določilo
o spremljajočih dejavnosti za konjeništvo. V EUP BE-612 se način
urejanja spremeni iz OPPN v OPN, območje OPPN 110 se poveča
proti zahodu, način urejanja v EUP BE-522 se spremeni iz OPPN v
OPN. Skladno s prejeto zasnovo se izrišejo regulacijske elemente
za določitev javnih prometnic. Nov dostop do območja čez
najboljša kmetijska zemljišča na vzhodni strani območja ni
potreben, saj je glavnina programa rekreacijskega območja ob Savi
organizirana na zahodnem delu ob hipodromu v Stožicah.
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Interna pobuda MOL
2263
Pobuda je predlog za preveritev izrisa RL preko zemljišč s
parcelnima št. 130/11 in 137/41, k. o. Stožice; pobuda navaja, da
iztek ceste presega obstoječo ograjo.Pobuda je predlog za
preveritev izrisa RL preko zemljišč s parcelnima št. 130/11 in
137/41, k. o. Stožice; pobuda navaja, da iztek ceste presega
obstoječo ograjo.
Pobuda je sprejemljiva.
Zemljišči s parcelnima št. 130/11 in 137/41, k. o. Stožice, sta v
zasebni lasti in sta del zagrajenega dvorišča ob stanovanjskem
objektu s hišno št. 10b. Na podlagi pobude se skrajša južni iztek
javne poti za vsa vozila in sicer tako, da pot ne sega na zasebno
dvorišče.

Interna pobuda MOL
2312
Pobuda se nanaša na spremembo določil EUP PS-66 tako, da bo
na zemljišču parc. št. 1251/2 in delu zemljišča parc. št. 1251/1
(60x30m) obe k. o. Ježica, dopustna dejavnost radioamaterskega
kluba in dopustne rekonstrukcije obstoječega objekta.Pobuda se
nanaša na spremembo določil EUP PS-66 tako, da bo na zemljišču
parc. št. 1251/2 in delu zemljišča parc. št. 1251/1 (60x30m) obe k.
o. Ježica, dopustna dejavnost radioamaterskega kluba in dopustne
rekonstrukcije obstoječega objekta.
Pobuda je sprejemljiva.
Na območju se dopusti radioamatersko dejavnost, kar dopušča tudi
rekonstrukcijo obstoječih legalno zgrajenih objektov.

Interna pobuda MOL
2432
Pobuda podaja dva predloga: 1. za zoženje vzhodnega podaljška
Kratke poti in 2. za podaljšanje javne prometnice na del zemljišča s
parcelno št. 2371/3 k. o. Stožice.Pobuda podaja dva predloga: 1.
za zoženje vzhodnega podaljška Kratke poti in 2. za podaljšanje
javne prometnice na del zemljišča s parcelno št. 2371/3 k. o.
Stožice.
Pobuda je delno sprejemljiva.

Obrazložitev stališča
do pobude

Del pobude, ki se nanaša na zoženje vzhodnega podaljška Kratke
poti je sprejemljiv. V območju enote urejanja EUP PS-322 je
prostor že pozidan, prometni dostopi do obstoječih objektov so že
urejeni s skromnimi prometno tehničnimi elementi, vendar
zadovoljujejo obstoječe in predvidene prometne obremenitve.
Širitev javnih prometnic tu ni predvidena, zato se obstoječe
prometnice znotraj EUP PS-322, tudi vzhodni podaljšek Kratke poti,
zriše skladno s potekom mej zemljišč in dejanskim stanjem v
prostoru.
Del pobude, ki se nanaša na podaljšanje javne prometnice na del
zemljišča s parcelno št. 2371/3 k. o. Stožice, ni sprejemljiv. Odsek
na delu zemljišča s parcelno št. 2371/3 k. o. Stožice nima značaja
javne površine, je le del funkcionalnega prostora za obratovanje
dejavnosti na vzhodni strani zemljišča s parcelno št. 68/3 k. o.
Stožice. Tudi v nalogi Ureditev evidence nepremičnega premoženja
Mestne občine Ljubljana (ENP; projekt je v pripravi) ta odsek ni
prepozan kot javna površina. Podaljšek ceste na del zemljišča s
parcelno št. 2371/3 k. o. Stožice se v spremembe in dopolnitve
OPN MOL ID zato ne izriše.

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

Interna pobuda MOL
2484
Pobuda se nanaša na spremembo določil OPPN 306 Vrtno mesto
Stožice tako, da se za območje obveznost izdelave variantnih
rešitev ukine, predpiše pa se obveznost izdelave natečajnih
rešitev.Pobuda se nanaša na spremembo določil OPPN 306 Vrtno
mesto Stožice tako, da se za območje obveznost izdelave
variantnih rešitev ukine, predpiše pa se obveznost izdelave
natečajnih rešitev.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je v skladu z izdelanimi strokovnimi podlagami Preveritev
in predlog sprememb pogojev za obstoječo poselitev v območjih
OPPN, Šabec Kalan Šabec – Arhitekti, 2013, v katerih je bilo
ugotovljeno, da gre za območje s kompleksno in večplastno
problematiko. Za tako pomembno območje je ustrezneje poiskati
najboljšo rešitev z izvedbo natečaja.

Interna pobuda MOL
2462
Pobuda se nanaša na dopolnitev določil OPN MOL ID za EUP PS389 tako, da bo dopustna komasacija kmetijskih zemljišč na vseh
parcelah med parcelo št. 1617/1 k. o. Ježica in parcelo št. 1711 k.
o. Ježica (vključno z naštetima parcelama).Pobuda se nanaša na
dopolnitev določil OPN MOL ID za EUP PS-389 tako, da bo
dopustna komasacija kmetijskih zemljišč na vseh parcelah med
parcelo št. 1617/1 k. o. Ježica in parcelo št. 1711 k. o. Ježica
(vključno z naštetima parcelama).
Pobuda je sprejemljiva.
V skladu s Strateškim delom MOL OUP je treba ohranjati možnosti

do pobude

za kmetijsko proizvodnjo ter zagotavljati čim boljšo samooskrbo
prebivalstva.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Interna pobuda MOL
2349

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 spremembo določil EUP PS-66 tako, da bo
na zemljišču parc. št. 1251/2 in delu zemljišča parc. št. 1251/1
(60x30m) obe k. o. Ježica, dopustna dejavnost radioamaterskega
kluba in dopustne rekonstrukcije obstoječega objekta.Pobuda se
nanaša na spremembo določil EUP PS-66 tako, da bo na zemljišču
parc. št. 1251/2 in delu zemljišča parc. št. 1251/1 (60x30m) obe k.
o. Ježica, dopustna dejavnost radioamaterskega kluba in dopustne
rekonstrukcije obstoječega objekta.
Pobuda je sprejemljiva.
Na delu območja se dopusti gradnjo objektov za radioamatersko
dejavnost in objektov za elektronske komunikacije, kar dopušča
tudi rekonstrukcijo obstoječih legalno zgrajenih objektov.

Interna pobuda MOL
2357
V pobudi je posredovan predlog ureditve P+R parkirišča na Ježici
in ureditve novega postajališča mestnega potniškega prometa na
lokaciji parkirišča za tovorna vozila med Obvozno in Dunajsko
cesto.V pobudi je posredovan predlog ureditve P+R parkirišča na
Ježici in ureditve novega postajališča mestnega potniškega
prometa na lokaciji parkirišča za tovorna vozila med Obvozno in
Dunajsko cesto.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobuda se delno upošteva tako, da se v usmeritve za OPPN 158
Severna tangenta doda usmeritve za izgradnjo parkirišča P+R,
čeprav v skladu z varstvenimi režimi Uredbe o vodovarstvenem
območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja take
ureditve niso dopustne. Pobuda je dolgoročno smiselna in se bo
lahko upoštevala ob izgradnji severne tangencialne ceste.

Interna pobuda MOL
368
Pobuda se nanaša na spremembo določil OPN MOL ID tako, da bo
v EUP PS-337 dopustna gradnja podzemnih etaž z garažami in
stavbe centralnih dejavnosti višinskega gabarita gabaritom P+1 s
prostori ČS Posavje.Pobuda se nanaša na spremembo določil
OPN MOL ID tako, da bo v EUP PS-337 dopustna gradnja
podzemnih etaž z garažami in stavbe centralnih dejavnosti
višinskega gabarita gabaritom P+1 s prostori ČS Posavje.
Pobuda je sprejemljiva.
Gre za uskladitev s prej veljavnim odlokom o zazidalnem načrtu za
območje zazidalnega otoka BS7 Bežigrad in spremembami (Uradni
list SRS, št. 22/75-1110). Območje načrtovane stavbe centralnih

dejavnosti se izriše kot območje GM, višinski gabarit do P+1,
dopusti se gradnja podzemnih etaž in izhodov požarnih stopnišč
tudi izven gradbenih črt.

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

A. Novak
948
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na zemljišču
454 k. o. Stožice, in sicer iz K1 v območje, namenjeno dejavnosti
konjeništva.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na
zemljišču 454 k. o. Stožice, in sicer iz K1 v območje, namenjeno
dejavnosti konjeništva.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Predlagani poseg je v skladu z urbanističnimi kriteriji - poseg
pomeni zaokroževanje naselja. Južni del EUP PS-465 se priključi k
EUP PS-444, kjer bodo v OPPN natančnejše izdelane rešitve v
zvezi s prometno infrastrukturo za napajanje posameznih objektov
v območju ter določeni pogoji glede odmikov, višin in drugih
urbanističnih pogojev. Severni del EUP PS-465 se delno priključi k
parkovnim površinam EUP PS-427 ZPp in delno k površinam za
oddih, rekreacijo in šport PS-272 ZS, kjer bodo v OPPN izdelane
natančnejše rešitve za urejanje odprtega zelenega prostora.
Zemljišče parc. št. 454 k. o. Stožice se priključi k površinam za
oddih, rekreacijo in šport.
R. Oberč
628
Pobuda se nanaša na izgradnjo brvi za pešce ob obstoječem
mostu čez Savo, obstoječi hodnik za pešce pa bi se namenil
kolesarjem in motoristom.Pobuda se nanaša na izgradnjo brvi za
pešce ob obstoječem mostu čez Savo, obstoječi hodnik za pešce
pa bi se namenil kolesarjem in motoristom.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Določila v veljavnem OPN MOL ID dopuščajo gradnjo brvi in
mostov oziroma razširitev obstoječega mostu v enoti EUP PS-327.
R. Oberč
641
V pobudi je predlagana izgradnja dvosmerne kolesarske steze
vzdolž Nemške ceste od Ježice do Šentvida in izgradnjo krožišča
na mestu obstoječega semaforiziranega križišča.V pobudi je
predlagana izgradnja dvosmerne kolesarske steze vzdolž Nemške
ceste od Ježice do Šentvida in izgradnjo krožišča na mestu
obstoječega semaforiziranega križišča.
Pobuda ni sprejemljiva.
Veljavni OPN MOL ID določa preureditev in dopolnitev prometne
vezi med Štajerskim in Gorenjskim avtocestnim krakom z
namenom prevzemanja tranzitnega prometa mimo središča
Ljubljane; del te vezi je tudi Nemška cesta. Posodobljena

prometnica bo oblikovana z atraktivnimi elementi za motorni promet
in kot taka ne bo imela urejenih elementov za kolesarje in pešce. Iz
vidika prepoznavanja atraktivnih poti in ciljev v prostoru tovrstna
prometnica nima vloge v postavljanju omrežja kolesarskih in/ali
drugih rekreativnih poti.
Veljavni OPN MOL ID določa med Ježico in Šentvidom dve
poudarjeni kolesarski vezi in sicer eno ob desnem bregu Save, leta je tudi del daljinskega kolesarskega omrežja, ter južneje preko
Savelj, na tej vezi je določena ureditev zveznega poteka
kolesarskih stez. Za rekreativne kolesarske vožnje med Ježico in
Šentvidom so na voljo še javne poti preko kmetijskih površin.

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

Odvetniška družba BVH
1084
Pobuda se nanaša na spremembo namenskih rab na zemljiščih
parc. št. 43, 44/1, 44/2, 44/3, 47/1,48/2, 49/3, 50/4 in 50/38 in 50/38
vsa k. o. Brinje I, iz površine cest in zelenih površin v stanovanjske
površine ali območje osrednjih dejavnosti z namenom obnove
obstoječe stanovanjske hiše. Vlagatelj pobude predlaga ustrezno
menjavo zemljišč z MOL.Pobuda se nanaša na spremembo
namenskih rab na zemljiščih parc. št. 43, 44/1, 44/2, 44/3,
47/1,48/2, 49/3, 50/4 in 50/38 in 50/38 vsa k. o. Brinje I, iz površine
cest in zelenih površin v stanovanjske površine ali območje
osrednjih dejavnosti z namenom obnove obstoječe stanovanjske
hiše. Vlagatelj pobude predlaga ustrezno menjavo zemljišč z MOL.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni sprejemljiva, ker so območja, namenjena cestnemu
prometu in območja, namenjena urejenim površinam odprtega
prostora z OPN MOL ID namenjena gradnji oziroma širitvi
Dunajske ceste s parkovnimi površinami, s čimer je izražen javni
interes. Za Dunajsko cesto je predpisana izdelava občinskega
podrobnega prostorskega načrta (OPPN) št. 54. Za obstoječo hišo
na zemljišču parc. št. 43 k. o. Brinje je dopustno le vzdrževanje
obstoječe stavbe v soglasju z izvajalcem pristojne gospodarske
javne službe s področja prometa.

Petrol d.d.
1658
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe EUP PS-311, in
sicer iz K2 v CDd, za izgradnjo nove bencinskega servisa ob
načrtovanem rondoju.Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe EUP PS-311, in sicer iz K2 v CDd, za izgradnjo nove
bencinskega servisa ob načrtovanem rondoju.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobuda se delno upošteva tako, da se v usmeritve za OPPN 158
Severna tangenta doda usmeritve za izgradnjo bencinskega
servisa, čeprav v skladu z varstvenimi režimi Uredbe o
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega
polja take ureditve niso dopustne. Pobuda je dolgoročno smiselna
in se bo lahko upoštevala ob izgradnji severne tangencialne ceste.

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

J. Počkaj
362
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na delu
zemljišča 567, k. o. Ježica, in sicer iz najboljših kmetijskih
zemljišč(K1) v zazidljiva zemljišča.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe na delu zemljišča 567, k. o. Ježica, in
sicer iz najboljših kmetijskih zemljišč(K1) v zazidljiva zemljišča.
Pobuda ni sprejemljiva.
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.
A. Pšeničnik
408
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na zemljiščih
parc. št. 443/2, 443/3, 443/4, vsa k. o. Stožice, iz zelenih površin v
površine za stanovanjsko gradnjo in na spremembo načina urejanja
območja iz OPPN v OPN.Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe na zemljiščih parc. št. 443/2, 443/3, 443/4, vsa k. o.
Stožice, iz zelenih površin v površine za stanovanjsko gradnjo in na
spremembo načina urejanja območja iz OPPN v OPN.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji (predlagani
poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom). Območje je
namenjeno centralnemu parku novega razvojnega območja Vrtno
mesto Stožice. Urejanje z OPPN ostaja, ker gre za velik nepozidan
kompleks, ki potrebuje celovito zasnovo.
A. Pšeničnik
1492
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na zemljiščih
parc. št. 443/2, 443/3, 443/4, vsa k. o. Stožice, iz zelenih površin v
površine za stanovanjsko gradnjo in na spremembo načina urejanja
območja iz OPPN v OPN.Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe na zemljiščih parc. št. 443/2, 443/3, 443/4, vsa k. o.
Stožice, iz zelenih površin v površine za stanovanjsko gradnjo in na
spremembo načina urejanja območja iz OPPN v OPN.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji (predlagani
poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom). Območje je
namenjeno centralnemu parku novega razvojnega območja Vrtno
mesto Stožice. Urejanje z OPPN ostaja, ker gre za velik nepozidan
kompleks, ki potrebuje celovito zasnovo.

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. Robavs
954
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na zemljišču
parc. št. 491, k. o. Stožice, in sicer iz najboljših kmetijskih zemljišč
v stanovanjske površine.Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe na zemljišču parc. št. 491, k. o. Stožice, in sicer iz
najboljših kmetijskih zemljišč v stanovanjske površine.
Pobuda je sprejemljiva.
Predlagani poseg je v skladu z urbanističnimi kriteriji - poseg
pomeni zaokroževanje naselja. Južni del EUP PS-465 se priključi k
EUP PS-444, kjer bodo v OPPN natančnejše izdelane rešitve v
zvezi s prometno infrastrukturo za napajanje posameznih objektov
v območju ter določeni pogoji glede odmikov, višin in drugih
urbanističnih pogojev. Zemljišče parc. št. 491 k. o. Stožice se
priključi k pretežno večstanovanjskim površinam.

RP Kvadrat d.o.o.
381
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe za zemljišča
parc. št. 237/2, 237/3, 237/4, 237/5, 237/6 in 237/9, vsa k. o.
Stožice, iz CU v SSse, priključitev območja k EUP PS-416 in
spremembo načina urejanja iz OPPN v OPN. Vlagatelj pobude je
priložil tudi pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki je bilo izdano
marca 2010.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe za
zemljišča parc. št. 237/2, 237/3, 237/4, 237/5, 237/6 in 237/9, vsa
k. o. Stožice, iz CU v SSse, priključitev območja k EUP PS-416 in
spremembo načina urejanja iz OPPN v OPN. Vlagatelj pobude je
priložil tudi pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki je bilo izdano
marca 2010.
Pobuda je sprejemljiva.
Gre za uskladitev z dejanskim stanjem in izdanim gradbenim
dovoljenjem. Zemljišča parc. št. 237/2, 237/3, 237/4, 237/5, 237/6
in 237/9, vsa k. o. Stožice, se spremeni namenska raba prostora iz
CU v SSse, se priključi k območju EUP PS-416 in spremeni način
urejanja iz OPPN v OPN. Izris meje se uskladi z ugotovitvami SP
Preveritve in predlog sprememb namenske rabe, načinov urejanja
in urbanističnih pogojev v OPN MOL ID za prostor ob vpadnicah in
notranjih cestnih obročih (P-ZIN 27/13), LUZ, d.d., 2013.

RP Kvadrat d.o.o.
382
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe za zemljišča
parc. št. 237/2, 237/3, 237/4, 237/5, 237/6 in 237/9, vsa k. o.
Stožice, iz CU v SSse, priključitev območja k EUP PS-416 in
spremembo načina urejanja iz OPPN v OPN. Vlagatelj pobude je
priložil tudi pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki je bilo izdano
marca 2010.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe za
zemljišča parc. št. 237/2, 237/3, 237/4, 237/5, 237/6 in 237/9, vsa
k. o. Stožice, iz CU v SSse, priključitev območja k EUP PS-416 in

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

spremembo načina urejanja iz OPPN v OPN. Vlagatelj pobude je
priložil tudi pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki je bilo izdano
marca 2010.
Pobuda je sprejemljiva.
Gre za uskladitev z dejanskim stanjem in izdanim gradbenim
dovoljenjem. Zemljišča parc. št. 237/2, 237/3, 237/4, 237/5, 237/6
in 237/9, vsa k. o. Stožice, se spremeni namenska raba prostora iz
CU v SSse, se priključi k območju EUP PS-416 in spremeni način
urejanja iz OPPN v OPN. Izris meje se uskladi z ugotovitvami SP
Preveritve in predlog sprememb namenske rabe, načinov urejanja
in urbanističnih pogojev v OPN MOL ID za prostor ob vpadnicah in
notranjih cestnih obročih (P-ZIN 27/13), LUZ, d.d., 2013.

P. Sedej
409
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na zemljiščih
parc. št. 443/2, 443/3, 443/4, vsa k. o. Stožice, iz zelenih površin v
površine za stanovanjsko gradnjo in na spremembo načina urejanja
območja iz OPPN v OPN.Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe na zemljiščih parc. št. 443/2, 443/3, 443/4, vsa k. o.
Stožice, iz zelenih površin v površine za stanovanjsko gradnjo in na
spremembo načina urejanja območja iz OPPN v OPN.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji (predlagani
poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom). Območje je
namenjeno centralnemu parku novega razvojnega območja Vrtno
mesto Stožice. Urejanje z OPPN ostaja, ker gre za velik nepozidan
kompleks, ki potrebuje celovito zasnovo.

P. Sedej
1491
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na zemljiščih
parc. št. 443/2, 443/3, 443/4, vsa k. o. Stožice, iz zelenih površin v
površine za stanovanjsko gradnjo in na spremembo načina urejanja
območja iz OPPN v OPN.Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe na zemljiščih parc. št. 443/2, 443/3, 443/4, vsa k. o.
Stožice, iz zelenih površin v površine za stanovanjsko gradnjo in na
spremembo načina urejanja območja iz OPPN v OPN.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji (predlagani
poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom). Območje je
namenjeno centralnemu parku novega razvojnega območja Vrtno
mesto Stožice. Urejanje z OPPN ostaja, ker gre za velik nepozidan
kompleks, ki potrebuje celovito zasnovo..

B. Snoj
671
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na delu
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Vlagatelj pobude

zemljišča parc. št. 881 k. o. Ježica, in sicer iz kmetijskega v
stavbno zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe na delu zemljišča parc. št. 881 k. o.
Ježica, in sicer iz kmetijskega v stavbno zemljišče za stanovanjsko
gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.
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.

C. Snoj
670
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na delu
zemljišča parc. št. 881 k. o. Ježica, in sicer iz kmetijskega v
stavbno zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe na delu zemljišča parc. št. 881 k. o.
Ježica, in sicer iz kmetijskega v stavbno zemljišče za stanovanjsko
gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.
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.
A. Šlibar
548
Pobuda se nanaša na spremembo izrisa trase Dunajske ceste v
OPN MOL ID, ki poteka mimo gostilne Ruski car preko Ježice ter
podaljšanje obvozne ceste preko Ježice in Save do Črnuč. Pobuda
podaja predloge za zmanjšanje števila vozil na cesti na račun
posodobitve javnega avtobusnega prometa ter poudarja varovanje
prostora z zaustavitvijo načrtovanja novih cest.Pobuda se nanaša
na spremembo izrisa trase Dunajske ceste v OPN MOL ID, ki
poteka mimo gostilne Ruski car preko Ježice ter podaljšanje
obvozne ceste preko Ježice in Save do Črnuč. Pobuda podaja
predloge za zmanjšanje števila vozil na cesti na račun posodobitve
javnega avtobusnega prometa ter poudarja varovanje prostora z
zaustavitvijo načrtovanja novih cest.
Pobuda ni sprejemljiva.
Trasa novega severnega izteka Dunajske ceste je skladna s
Strateškim delom OPN MOL in prometno politiko MOL, kjer so
določeni ukrepi za posodobitev prometnega sistema.

M. Vehovar
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1746
Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta, tako da se spremeni
določila o najmanjši velikosti gradbene parcele za zemljišče parc.
št. 25/8, k. o. Stožice, na cca. 350m2.Pobuda se nanaša na
legalizacijo objekta, tako da se spremeni določila o najmanjši
velikosti gradbene parcele za zemljišče parc. št. 25/8, k. o. Stožice,
na cca. 350m2.
Pobuda ni sprejemljiva.
V skladu s presojo sprejemljivosti pobud za legalizacijo
nedovoljenih gradenj v okviru postopka sprememb in dopolnitev
OPN MOL ID pobuda ni sprejemljiva, če je nedovoljena gradnja
neskladna z omejitvami v prostoru in varstvenimi režimi ali če
odstopa od določil veljavnega OPN MOL ID, ki zagotavljajo
ohranjanje urbanističnih značilnosti v območju. Pobuda ni
sprejemljiva, ker gre za premajhno gradbeno parcelo za stavbo in
premajhne odmike stavbe od sosednjih parcel.

U. in M. Vehovec
1351
Pobuda se nanaša na spremembo določil OPN MOL ID na
zemljiščih parc. št. 397/2 in 403/2, obe k. o. Stožice v EUP PS-421
tako, da bi bila možna na obstoječih, zakonito grajenih objektih
tipov NA, NB in ND dopustna tudi dozidava in nadzidava.Pobuda
se nanaša na spremembo določil OPN MOL ID na zemljiščih parc.
št. 397/2 in 403/2, obe k. o. Stožice v EUP PS-421 tako, da bi bila
možna na obstoječih, zakonito grajenih objektih tipov NA, NB in ND
dopustna tudi dozidava in nadzidava.
Pobuda ni sprejemljiva.
Skladno s 5. odstavkom 13. členom odloka OPN MOL ID so na
območju z namensko rabo SSCV.V dopustna gradnja objektov
tipologije V, obstoječim objektom pa se dopušča nadaljni obstoj in
vzdrževanje brez širitev pozidave.

Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
1859
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na zemljišču
parc. št. 449/2, 449/3 in 449/4, vse k. o. Ježica, iz ZS v območje
okoljske infrastrukture (O).Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe na zemljišču parc. št. 449/2, 449/3 in 449/4, vse k.
o. Ježica, iz ZS v območje okoljske infrastrukture (O).
Pobuda je delno sprejemljiva.
Gradnja komunalnih objektov, vodov in naprav je sistemsko
dopustna, skladno s 1. in 2. odstavkom 12. člena OPN MOL ID,
praktično na celotnem območju OPN MOL ID, zato opredelitev
območja z namensko ni potrebna.
Območje črpališča se opredeli na karti 4.2 "Odvajanje in čiščenje
komunalne in padavinske odpadne vode".
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Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
1860
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na zemljišču
parc. št. 1456/3 iz najboljših kmetijskih zemljišč(K1) v območje
okoljske infrastrukture (O).Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe na zemljišču parc. št. 1456/3 iz najboljših
kmetijskih zemljišč(K1) v območje okoljske infrastrukture (O).
Pobuda je delno sprejemljiva.
Gradnja komunalnih objektov, vodov in naprav je sistemsko
dopustna, skladno s 1. in 2. odstavkom 12. člena OPN MOL ID,
praktično na celotnem območju OPN MOL ID, zato opredelitev
območja z namensko ni potrebna.
Območje črpališča se opredeli na karti 4.2 "Odvajanje in čiščenje
komunalne in padavinske odpadne vode".

Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
1861
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na zemljišču
parc. št. 48/2 iz E v območje okoljske infrastrukture (O).Pobuda se
nanaša na spremembo namenske rabe na zemljišču parc. št. 48/2
iz E v območje okoljske infrastrukture (O).
Pobuda je delno sprejemljiva.
Gradnja komunalnih objektov, vodov in naprav je sistemsko
dopustna, skladno s 1. in 2. odstavkom 12. člena OPN MOL ID,
praktično na celotnem območju OPN MOL ID, zato opredelitev
območja z namensko ni potrebna.
Območje črpališča se opredeli na karti 4.2 "Odvajanje in čiščenje
komunalne in padavinske odpadne vode".

P. Zatler
352
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 658/2, k. o. Ježica, iz kmetijskih površin v zazidljive. Vlagatelj
pobude se sklicuje na spremembo Uredbe o spremembah in
dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja, ki naj bi na območju VVO IIA
dopuščala gradnjo stavb za spravilo pridelka in drugih
nestanovanjskih kmetijskih stavb.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 658/2, k. o. Ježica,
iz kmetijskih površin v zazidljive. Vlagatelj pobude se sklicuje na
spremembo Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega
polja, ki naj bi na območju VVO IIA dopuščala gradnjo stavb za
spravilo pridelka in drugih nestanovanjskih kmetijskih stavb.
Pobuda je sprejemljiva.
V skladu s Strateškim delom MOL OUP je treba ohranjati možnosti
za kmetijsko proizvodnjo ter zagotavljati čim boljšo samooskrbo
prebivalstva. Delu zemljišču parc. št. 658/1 k. o. Ježica se
spremeni namenska raba iz kmetijskih površin v površine z objekti

za kmetijsko proizvodnjo. Dopustijo se posegi in objekti, ki so
določeni v Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja.

