
Vlagatelj pobude J. Belič 

Zaporedna številka 
pobude 

839 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na popravek dopustnega odmika stavbe od 
meje na južni strani zemljišča parc. št. 541/3 k. o.Vič in sicer na 
3,35 m, tako, da bo možna izvedba dodatne toplotne zaščite 
objekta.Pobuda se nanaša na popravek dopustnega odmika stavbe 
od meje na južni strani zemljišča parc. št. 541/3 k. o.Vič in sicer na 
3,35 m, tako, da bo možna izvedba dodatne toplotne zaščite 
objekta. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda se delno upošteva tako, da se ukine GL. Del pobude, ki se 
nanaša na odmik objekta od parcelne meje se ne upošteva. 

 

Vlagatelj pobude Z. in R. Bračevac 

Zaporedna številka 
pobude 

312 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na ureditev prometne situacije in sicer se 
zemljišče parc. št. 1422/8 k. o. Vič opredeli kot javna pot in označi z 
regulacijsko linijo. Obravnavana pot predstavlja dostop 5 
objektom.Pobuda se nanaša na ureditev prometne situacije in sicer 
se zemljišče parc. št. 1422/8 k. o. Vič opredeli kot javna pot in 
označi z regulacijsko linijo. Obravnavana pot predstavlja dostop 5 
objektom. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Na podlagi pobude se v OPN MOL ID doda regulacijska linija in os 
za določitev javne poti za ves promet. Prometnica iz pobude 
predstavlja dostop do treh stanovanjskih objektov. 

 

Vlagatelj pobude J. Čad 

Zaporedna številka 
pobude 

462 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 4/1 in 2/9 k. o. Vič, iz gozdovi z izjemno poudarjenimi socialnimi 
funkcijami v druga kmetijska zemljišča. Menijo, da je v postopku 
izdelave OPN ID MOL prišlo do napačnega izrisa namenske rabe 
saj sta predmetni parceli v katastru in ZK vpisani kot travnik in sta 
tudi v naravi travnik.Pobuda se nanaša na spremembo namenske 
rabe zemljišča parc. št. 4/1 in 2/9 k. o. Vič, iz gozdovi z izjemno 
poudarjenimi socialnimi funkcijami v druga kmetijska zemljišča. 
Menijo, da je v postopku izdelave OPN ID MOL prišlo do 
napačnega izrisa namenske rabe saj sta predmetni parceli v 
katastru in ZK vpisani kot travnik in sta tudi v naravi travnik. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim kriterijem. V 
OPN MOL ID je povzeta meja območja gozda, ki je s smernicami 
določena s strani Zavoda za gozdove Slovenije. Območje je z 
Odlokom o razglasitvi gozdov s posebnim namenom (Uradni list 
RS, št. 64/10) zavarovano kot gozd s posebnim namenom ter 
predstavlja ključen potencial z vidika zagotavljanja in oblikovanja 
kvalitetnega zelenega sistema mesta. 

 



Vlagatelj pobude J. Čad 

Zaporedna številka 
pobude 

542 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 63/1, 63/6 in 59/4 k. o. Vič, iz kmetijskih zemljišč v zazidljiva 
zemljišča (površine za turizem). Menijo da je predlagana širitev 
ustrezna, saj je v veljavnem SPN predvideno, da se za potrebe 
gostilne zagotovi zadostno število parkirnih mest, kar utemeljuje 
tudi to pobudo.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 63/1, 63/6 in 59/4 k. o. Vič, iz kmetijskih zemljišč 
v zazidljiva zemljišča (površine za turizem). Menijo da je 
predlagana širitev ustrezna, saj je v veljavnem SPN predvideno, da 
se za potrebe gostilne zagotovi zadostno število parkirnih mest, kar 
utemeljuje tudi to pobudo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in urbanističnim 
kriterijem. Predlagan poseg se nahaja znotraj območja naravne 
vrednote, zavarovanem območju in območju kulturne dediščine - 
Krajinskega parka Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib. Poleg tega poseg ni 
v skladu z urbanističnim konceptom, saj poseg predstavlja širitev 
poselitve na zavarovanem območju KP Tivoli, Rožnik, Šišenski 
hrib. 

 

Vlagatelj pobude J. Čad 

Zaporedna številka 
pobude 

554 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na opredelitev nove lokacije za oglaševanje na 
zemljišču parc. št. 1422/2 k. o. Brdo.Pobuda se nanaša na 
opredelitev nove lokacije za oglaševanje na zemljišču parc. št. 
1422/2 k. o. Brdo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

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

 

Vlagatelj pobude J. Čad 

Zaporedna številka 
pobude 

1032 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 2/1 k. o. Vič, iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na spremembo namenske 
rabe zemljišča parc. št. 2/1 k. o. Vič, iz kmetijskega zemljišča v 
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in urbanističnim 
kriterijem. Predlagan poseg se nahaja znotraj območja naravne 



vrednote, zavarovanem območju in območju kulturne dediščine - 
Krajinskega parka Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib. Poleg tega poseg ni 
v skladu z urbanističnim konceptom, saj poseg predstavlja širitev 
poselitve na zavarovanem območju KP Tivoli, Rožnik, Šišenski 
hrib. 

 

Vlagatelj pobude J. Čad 

Zaporedna številka 
pobude 

552 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1422/1 k. o. Brdo iz CDi v ZS, tako da bo možna gradnja 
doživljajskega plezalnega parka.Pobuda se nanaša na spremembo 
namenske rabe zemljišča parc. št. 1422/1 k. o. Brdo iz CDi v ZS, 
tako da bo možna gradnja doživljajskega plezalnega parka. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda ni v skladu s strateškimi izhodišči in urbanističnim 
konceptom. Območje Biotehniškega središča je namenjeno širitvi 
centralnih dejavnosti za izobraževanje (fakultete, inštituti, 
spremljajoči programi, študentski domovi in nov botanični vrt). 

 

Vlagatelj pobude J. Čad 

Zaporedna številka 
pobude 

1033 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 69/2 in 69/3 k. o. Vič, iz zelenih površin - park v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 69/2 in 69/3 k. o. 
Vič, iz zelenih površin - park v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko 
gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in urbanističnim 
kriterijem. Predlagan poseg se nahaja znotraj območja naravne 
vrednote, v zavarovanem območju in območju kulturne dediščine. 
Območje obravnave leži znotraj Krajinskega parka Tivoli, Rožnik, 
Šišenski hrib, ki z Odlokom o razglasitvi Tivolija, Rožnika in 
Šišenskega hriba za naravno znamenitost (Ur.l. SRS 21/84) 
prepoveduje vse posege, ki niso v skladu z varstvenimi režimi 
odloka. 

 

Vlagatelj pobude A. Dolenc 

Zaporedna številka 
pobude 

1361 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo PPIP na območju celotne 
Rožne Doline in sicer: - omejitev višine - novogradnje po višini ne 
smejo presegati najvišje sosednje stavbe za več kot 5%. - 
povečanje faktorja raščenega terena na 35%; - dovoli se gradnjo 
nezahtevnih in enostavnih objektov kot so: drvarnica, steklenjak, 
uta oz. sončnica, bazen; - da FZ velja za druge tipe objektov (npr. 
NA, ... ), ne le tip gradnje NV. Procent naj se določa v razponu, npr. 
30%- 40%. proporcionalno glede na velikost parcele.Pobuda se 
nanaša na spremembo PPIP na območju celotne Rožne Doline in 



sicer: - omejitev višine - novogradnje po višini ne smejo presegati 
najvišje sosednje stavbe za več kot 5%. - povečanje faktorja 
raščenega terena na 35%; - dovoli se gradnjo nezahtevnih in 
enostavnih objektov kot so: drvarnica, steklenjak, uta oz. sončnica, 
bazen; - da FZ velja za druge tipe objektov (npr. NA, ... ), ne le tip 
gradnje NV. Procent naj se določa v razponu, npr. 30%- 40%. 
proporcionalno glede na velikost parcele. 

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

Obrazložitev stališča 
do pobude 

1. Višina objektov določa tipologija objekta, ki je določena v 
posamezni EUP. V večjem delu Rožne doline sta določeni tipologiji 
NV - Visoka prostostoječa stavba v zelenju (vila), kjer je višina 
omejena na 14,00 m, ter NA - Nizka prostostoječa stavba, kjer je 
višina omejena na 11,00 m. 
2. V prvem odstavku 32. člena Odloka OPN MOL ID je določeno, 
da "Faktor odprtih bivalnih površin (FBP),...... vključuje najmanj 50 
% zelenih površin na raščenem terenu in največ 50 % tlakovanih 
površin, ki ne služijo kot prometne površine ali komunalne 
funkcionalne površine. ....." Omejitev FBP in faktorja zazidanosti 
(FZ) skupaj omejujeta neželene posege, zato pobuda o povečanem 
deležu zelenih površin na raščenem terenu ni sprejemljiva. 
3. Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov kot so: drvarnica, 
steklenjak, uta oz. sončnica, bazen je že dopustna v namenskih 
rabah SSce in SSse.  
4. Vse tipologije objektov (NV, NA,...) imajo določen FZ glede na to 
v kateri namenski rabi se nahajajo. 

 

Vlagatelj pobude J. Erbežnik 

Zaporedna številka 
pobude 

328 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča in 
sicer vlagatelja pobude zanima, zakaj je prišlo do spremembe rabe 
iz zazidljivega zemljišča v kmetijsko zemljišče (K1).Pobuda se 
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča in sicer vlagatelja 
pobude zanima, zakaj je prišlo do spremembe rabe iz zazidljivega 
zemljišča v kmetijsko zemljišče (K1). 

Stališče do pobude Pobuda podaja mnenje. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Območje obravnavano v pobudi je opredeljeno kot stavbišče 
objektov razpršene gradnje na ne stavbnih zemljiščih še od veljave 
Dolgoročnega in srednjeročnega plana MOL in se ne spreminja niti 
v tem OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pobude J. Ficko 

Zaporedna številka 
pobude 

245 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 922/2, 922/5, 922/6 k. o. Grič, iz kmetijskih površin v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 922/2, 922/5, 922/6 
k. o. Grič, iz kmetijskih površin v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji - poseg ne 



do pobude pomeni zaokroževanje naselja. Predlagani poseg ni v skladu z 
varstvenimi režimi, saj se nahaja na območju najboljših kmetijskih 
zemljišč. Z nadaljnjimi posegi v kmetijska zemljišča bi bili v 
neskladju s strateškimi izhodišči, ki narekujejo trajnostno in 
racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z zgostitvami poselitve 
znotraj sedanjih zazidalnih površin (zapolnitve, zaokrožitve, 
prenove) ter preprečevanjem in sanacijo razpršene gradnje. 
Zemljišče je tik ob načrtovanem prenosnem plinovodu M3/1 Kalce–
Vodice. 

 

Vlagatelj pobude J. Ficko 

Zaporedna številka 
pobude 

247 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 922/2, 922/5, 922/6 k. o. Grič, iz kmetijskih površin v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 922/2, 922/5, 922/6 
k. o. Grič, iz kmetijskih površin v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji - poseg ne 
pomeni zaokroževanje naselja. Predlagani poseg ni v skladu z 
varstvenimi režimi, saj se nahaja na območju najboljših kmetijskih 
zemljišč. Z nadaljnjimi posegi v kmetijska zemljišča bi bili v 
neskladju s strateškimi izhodišči, ki narekujejo trajnostno in 
racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z zgostitvami poselitve 
znotraj sedanjih zazidalnih površin (zapolnitve, zaokrožitve, 
prenove) ter preprečevanjem in sanacijo razpršene gradnje. 
Zemljišče je tik ob načrtovanem prenosnem plinovodu M3/1 Kalce–
Vodice. 

 

Vlagatelj pobude J. Ficko 

Zaporedna številka 
pobude 

248 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 922/2, 922/5, 922/6 k. o. Grič, iz kmetijskih površin v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 922/2, 922/5, 922/6 
k. o. Grič, iz kmetijskih površin v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji - poseg ne 
pomeni zaokroževanje naselja. Predlagani poseg ni v skladu z 
varstvenimi režimi, saj se nahaja na območju najboljših kmetijskih 
zemljišč. Z nadaljnjimi posegi v kmetijska zemljišča bi bili v 
neskladju s strateškimi izhodišči, ki narekujejo trajnostno in 
racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z zgostitvami poselitve 
znotraj sedanjih zazidalnih površin (zapolnitve, zaokrožitve, 
prenove) ter preprečevanjem in sanacijo razpršene gradnje. 
Zemljišče je tik ob načrtovanem prenosnem plinovodu M3/1 Kalce–
Vodice. 

 



Vlagatelj pobude Givo Real d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

624 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo stopnje varstva pred hrupom v 
EUP RD-438 iz II. v III. stopnjo varstva pred hrupom.Pobuda se 
nanaša na spremembo stopnje varstva pred hrupom v EUP RD-
438 iz II. v III. stopnjo varstva pred hrupom. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Stopnje varstva pred hrupom so v s.d. OPN MOL ID določene na 
podlagi področne zakonodaje in strokovne podlage Spremembe in 
dopolnitve področja varstva pred hrupom (P-ZIN-32/13). EUP RD-
438 je v obstoječem stanju deloma prekomerno preobremenjena s 
hrupom glede mejnih vrednosti kazalcev hrupa za II. stopnjo 
varstva pred hrupom, zato je zanjo določena III. stopnja varstva 
pred hrupom. 

 

Vlagatelj pobude Gospodarsko razstavišče d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

1003 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo tipologije za EUP RD 448, tako 
da bo možna individualna stanovanjska gradnja višjega 
nivoja.Pobuda se nanaša na spremembo tipologije za EUP RD 
448, tako da bo možna individualna stanovanjska gradnja višjega 
nivoja. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti urbanističnim kriterijem. 
Predmetno zemljišče zaradi neprimernega terena ni ustrezno za 
gradnjo poleg tega ni možno zagotoviti ustreznega dostopa. 

 

Vlagatelj pobude Gostilna Čad d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

475 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na dopolnitev dopustnih objektov in dejavnosti v 
RŽ-164. Predlagajo, da se poleg 2112 Gostilne, restavracije in 
točilnice dopusti tudi gradnja objektov: 12111 Hotelske in podobne 
stavbe za kratkotrajno nastanitev in 12120 Druge gostinske stavbe 
za kratkotrajno nastanitev, brez večanja obstoječih 
gabaritov.Pobuda se nanaša na dopolnitev dopustnih objektov in 
dejavnosti v RŽ-164. Predlagajo, da se poleg 2112 Gostilne, 
restavracije in točilnice dopusti tudi gradnja objektov: 12111 
Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev in 12120 
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev, brez večanja 
obstoječih gabaritov. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda se upošteva, saj predlagane dejavnosti dopolnjuje 
ponudbo na območju. V RD-164 se dopolni urbanistične pogoje. In 
sicer se novi pogoji glasijo: "Iz nabora objektov za namensko rabo 
BT je dopustna samo gradnja objektov: 12112 Gostilne, 
restavracije in točilnice: gostilna in restavracija ter 12111 Hotelske 
in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev. Dopustne gradnje so 
samo nadomestna gradnja v enakih gabaritih na lokaciji 
odstranjenega objekta, rekonstrukcija objekta, odstranitev in 



vzdrževanje objekta." 

 

Vlagatelj pobude GPZ d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

1645 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 1459/11, 1459/3, 1459/10, 1459/14, 1464/1, 1464/4, 1464/2, 
1464/3, vse k. o. Vič, iz najboljših kmetijskih zemljišč (K1) v druga 
kmetijska zemljišča (K2).Pobuda se nanaša na spremembo 
namenske rabe zemljišč parc. št. 1459/11, 1459/3, 1459/10, 
1459/14, 1464/1, 1464/4, 1464/2, 1464/3, vse k. o. Vič, iz najboljših 
kmetijskih zemljišč (K1) v druga kmetijska zemljišča (K2). 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Kategorizacija kmetijskih zemljišč je v pristojnosti države - 
Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO). V OPN MOL ID je 
kategorizacija kmetijskih zemljišč zato zgolj povzeta po smernicah, 
ki jih izda MKO kot eden izmed nosilcev urejanja prostora. 

 

Vlagatelj pobude INCOM GROUP d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

477 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 1848/5,1848/4 k. o. Dobrova, iz zelenih športnih površin (ZS) v 
zazidljivo zemljišče za gradnjo športnih ali stanovanjskih 
objektov.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišč parc. št. 1848/5,1848/4 k. o. Dobrova, iz zelenih športnih 
površin (ZS) v zazidljivo zemljišče za gradnjo športnih ali 
stanovanjskih objektov. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg se nahaja na poplavno ogroženem območju 
(območje srednje nevarnosti). Dolgoročno (v strateškem smislu) se 
območje ohranja kot zelene površine namenjene športu in rekreaciji 
saj predstavljajo člen pomembnega dela zelenega sistema mesta 
ter tudi sistema odprtih javnih prostorov (sistem vodotokov Save, 
Ljubljanice (z Gruberjevim prekopom) in Glinščice, Gradaščice in 
Malega Grabna). 

 

Vlagatelj pobude M. Janša 

Zaporedna številka 
pobude 

411 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 356/17, k. o. Šujica, iz gozdnih površin (Gpn) v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 356/17, k. o. Šujica, 
iz gozdnih površin (Gpn) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko 
gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Območje je z Odlokom o razglasitvi gozdov s posebnim namenom ( 
Uradni list RS, št. 64/10) zavarovano kot gozd s posebnim 
namenom ter predstavlja ključen potencial z vidika zagotavljanja in 
oblikovanja kvalitetnega zelenega sistema mesta. 



 

Vlagatelj pobude M. Janša 

Zaporedna številka 
pobude 

681 

Povzetek pobude Pobuda dopolnjuje pobudo pod zap. št. 411, ki se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 356/17, k. o. Šujica, 
iz gozdnih površin (Gpn) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko 
gradnjo.Pobuda dopolnjuje pobudo pod zap. št. 411, ki se nanaša 
na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 356/17, k. o. 
Šujica, iz gozdnih površin (Gpn) v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Območje je z Odlokom o razglasitvi gozdov s posebnim namenom ( 
Uradni list RS, št. 64/10) zavarovano kot gozd s posebnim 
namenom ter predstavlja ključen potencial z vidika zagotavljanja in 
oblikovanja kvalitetnega zelenega sistema mesta. 

 

Vlagatelj pobude S. Janša 

Zaporedna številka 
pobude 

456 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 356/14 in 356/16 k. o. Šujica, iz gozdnih površin (Gpn) v 
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 356/14 in 356/16 k. 
o. Šujica, iz gozdnih površin (Gpn) v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Območje je z Odlokom o razglasitvi gozdov s posebnim namenom ( 
Uradni list RS, št. 64/10) zavarovano kot gozd s posebnim 
namenom ter predstavlja ključen potencial z vidika zagotavljanja in 
oblikovanja kvalitetnega zelenega sistema mesta. 

 

Vlagatelj pobude J. Jurca 

Zaporedna številka 
pobude 

436 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 936/6 k. o. Grič, iz kmetijskih površin (K2) v stavbno 
zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 936/6 k. o. Grič, iz kmetijskih površin (K2) v 
stavbno zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji - poseg ne 
zaokrožuje naselja. Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi 
režimi, saj je v najboljših kmetijskih zemljišč. Z nadaljnjimi posegi v 
gozdove bi bili v neskladju s strateškimi izhodišči, ki narekujejo 
trajnostno in racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z zgostitvami 
poselitve znotraj sedanjih zazidalnih površin (zapolnitve, 
zaokrožitve, prenove) ter preprečevanjem in sanacijo razpršene 
gradnje. Hkrati poseg predstavlja širitev v vplivnem območju 
distribucijskega elektroenergetskega voda (110kV). 
Na navedenih parcelah so evidentirani posamični obstoječi objekti 



razpršene gradnje. Objekti razpršene gradnje so prikazani kot 
stavbišča, evidentirani so na podlagi podatkov katastra stavb. Na 
zakonito zgrajenih objektih razpršene gradnje oziroma gradbeni 
parceli objekta, ki je bila določena z gradbenim dovoljenjem za 
objekt so v skladu z namembnostjo določeno v gradbenem 
dovoljenju, dopustni posegi, ki jih določa Odlok IPN MOL. 

 

Vlagatelj pobude M. Kalan Šabec 

Zaporedna številka 
pobude 

553 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na opredelitev nove lokacije za oglaševanje na 
zemljišču parc. št. 1422/2 k. o. Brdo.Pobuda se nanaša na 
opredelitev nove lokacije za oglaševanje na zemljišču parc. št. 
1422/2 k. o. Brdo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

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

 

Vlagatelj pobude J. Kališnik 

Zaporedna številka 
pobude 

682 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1902/2 k. o. Dobrova, iz najboljših kmetijskih zemljišč (K1) v 
zazidljivo zemljišče (SSse).Pobuda se nanaša na spremembo 
namenske rabe zemljišča parc. št. 1902/2 k. o. Dobrova, iz 
najboljših kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče (SSse). 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda je v skladu z urbanističnim kriterijem. Predlagan poseg 
pomeni zaokrožitev zazidave obstoječega naselja. 

 

Vlagatelj pobude S. Klančnik 

Zaporedna številka 
pobude 

1012 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo prometne ureditve, občani se ne 
strinjajo z OPN MOL predvidenim potekom ceste po zemljišču parc. 
št. 1313/2, 1313/4 in 1315/3 k. o. Vič in predlagajo ureditev 
prometa izključno po obstoječem že urejenem in asfaltiranem 
cestišču z enosmernim potekom vožnje in enostranskim pločnikom. 
Z uvozom s strani Viške ceste in z izvozom na Poklukarjevo ul. (po 
zemljišču parc. št. 1269/1) ali na Žaucerjevo ul. (po zemljišču parc. 
št. 1312/5).Pobuda se nanaša na spremembo prometne ureditve, 
občani se ne strinjajo z OPN MOL predvidenim potekom ceste po 
zemljišču parc. št. 1313/2, 1313/4 in 1315/3 k. o. Vič in predlagajo 
ureditev prometa izključno po obstoječem že urejenem in 



asfaltiranem cestišču z enosmernim potekom vožnje in 
enostranskim pločnikom. Z uvozom s strani Viške ceste in z 
izvozom na Poklukarjevo ul. (po zemljišču parc. št. 1269/1) ali na 
Žaucerjevo ul. (po zemljišču parc. št. 1312/5). 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Vsebina pobude je sprejemljiva in skladna z rezultati evidence 
nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana (ENP; projekt 
je v pripravi). Izris regulacijskih linij in osi za določitev prometnic se 
uskladi z obstoječimi ureditvami v prostoru. 

 

Vlagatelj pobude T. Kodrič Jurko 

Zaporedna številka 
pobude 

1082 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP RD-360 v kateri naj se ukine urejanje 
območja z OPPN in popravek urbanističnih kazalcev, in sicer se 
omogoči višina stavb P+3 oz. vsaj P+2+T, FZ in FBP se določita 
kot ''/'' in FI = 1,4. Ukine naj se določilo, ki določa zagotavljanje 100 
dodatnih PM. Usmeritev za tip objektov se popravi tako, da je 
dopustna tudi gradnja tipa NB (vrstnih ali atrijskih hiš).Pobuda se 
nanaša na EUP RD-360 v kateri naj se ukine urejanje območja z 
OPPN in popravek urbanističnih kazalcev, in sicer se omogoči 
višina stavb P+3 oz. vsaj P+2+T, FZ in FBP se določita kot ''/'' in FI 
= 1,4. Ukine naj se določilo, ki določa zagotavljanje 100 dodatnih 
PM. Usmeritev za tip objektov se popravi tako, da je dopustna tudi 
gradnja tipa NB (vrstnih ali atrijskih hiš). 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Zaradi kompleksnosti območja (reševanje dostopov, umestitev 
objektov, zelene površine, poplavna varnost, ipd.) se le to ureja z 
OPPN zato ukinitev OPPN ni sprejemljiva. Višanje višin objektov ni 
sprejemljivo, saj se lokacija nahaja v stanovanjskem območju (nizki 
objekti, večja koncentracija odprtih zelenih površin med objekti). Iz 
enakega razloga ni sprejemljivo večanje FI. Pobuda se upošteva v 
delu, ki ureja zagotavljanje dodatnih parkirnih površin in sicer se v 
Urbanističnih pogojih briše zahteva po zagotavljanju najmanj 100 
PM za potrebe okoliških območij. 

 

Vlagatelj pobude T. Kodrič Jurko 

Zaporedna številka 
pobude 

613 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na EUP RD-360 v kateri naj se ukine urejanje 
območja z OPPN in popravek urbanističnih kazalcev, in sicer se 
omogoči višina stavb P+3 oz. vsaj P+2+T, FZ in FBP se določita 
kot ''/'' in FI = 1,4. Ukine naj se določilo, ki določa zagotavljanje 100 
dodatnih PM. Usmeritev za tip objektov se popravi tako, da je 
dopustna tudi gradnja tipa NB (vrstnih ali atrijskih hiš).Pobuda se 
nanaša na EUP RD-360 v kateri naj se ukine urejanje območja z 
OPPN in popravek urbanističnih kazalcev, in sicer se omogoči 
višina stavb P+3 oz. vsaj P+2+T, FZ in FBP se določita kot ''/'' in FI 
= 1,4. Ukine naj se določilo, ki določa zagotavljanje 100 dodatnih 
PM. Usmeritev za tip objektov se popravi tako, da je dopustna tudi 
gradnja tipa NB (vrstnih ali atrijskih hiš). 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 



Obrazložitev stališča 
do pobude 

Zaradi kompleksnosti območja (reševanje dostopov, umestitev 
objektov, zelene površine, poplavna varnost, ipd.) se le to ureja z 
OPPN zato ukinitev OPPN ni sprejemljiva. Višanje višin objektov ni 
sprejemljivo, saj se lokacija nahaja v stanovanjskem območju (nizki 
objekti, večja koncentracija odprtih zelenih površin med objekti). Iz 
enakega razloga ni sprejemljivo večanje FI. Pobuda se upošteva v 
delu, ki ureja zagotavljanje dodatnih parkirnih površin in sicer se v 
Urbanističnih pogojih briše zahteva po zagotavljanju najmanj 100 
PM za potrebe okoliških območij. 

 

Vlagatelj pobude G. Koprivc 

Zaporedna številka 
pobude 

704 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na popravek urbanističnih kazalcev za EUP RD-
139, objekt na zemljišču parc. št. 1008/1 in 1009 , in sicer tako, da 
se dopustna višina popravi na največ 9,00 m in prepove gradnja 
podzemne garaže.Pobuda se nanaša na popravek urbanističnih 
kazalcev za EUP RD-139, objekt na zemljišču parc. št. 1008/1 in 
1009 , in sicer tako, da se dopustna višina popravi na največ 9,00 
m in prepove gradnja podzemne garaže. 

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

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda je delno že vključena v OPN MOL ID, delno pa se ne 
upošteva. Že v veljavnem OPN MOL ID je za RD-139 v PPIP 
določena omejitev na višino objektov in sicer do P+2 ali do P+1+T, 
kar le izjemoma presega 11 m. Zgoščevanje pozidave ob lokalni 
zbirni cesti je tudi v skladu z urbanističnim konceptom. Na celotnem 
območju MOL je gradnja podzemnih garaž dopustna pod pogoji, ki 
jih določa OPN MOL ID. Na predmetnih zemljiščih razlogi za izjemo 
niso utemeljeni. Tudi lega objekta ne bo vplivala na osončenje 
sosednjih objektov saj bo objekt lociran na severni strani kareja. 

 

Vlagatelj pobude Z. Koprivc 

Zaporedna številka 
pobude 

699 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na popravek urbanističnih kazalcev za EUP RD-
139, objekt na zemljišču parc. št. 1008/1 in 1009 , in sicer tako, da 
se dopustna višina popravi na največ 9,00 m in prepove gradnja 
podzemne garaže.Pobuda se nanaša na popravek urbanističnih 
kazalcev za EUP RD-139, objekt na zemljišču parc. št. 1008/1 in 
1009 , in sicer tako, da se dopustna višina popravi na največ 9,00 
m in prepove gradnja podzemne garaže. 

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

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Že v veljavnem OPN MOL ID je za RD-139 v PPIP določena 
omejitev na višino objektov in sicer do P+2 ali do P+1+T, kar le 
izjemoma presega 11 m. Zgoščevanje pozidave ob lokalni zbirni 
cesti je tudi v skladu z urbanističnim konceptom. Na celotnem 
območju MOL je gradnja podzemnih garaž dopustna pod pogoji, ki 
jih določa OPN MOL ID. Na predmetnih zemljiščih razlogi za izjemo 
niso utemeljeni. Tudi lega objekta ne bo vplivala na osončenje 
sosednjih objektov saj bo objekt lociran na severni strani kareja. 

 



Vlagatelj pobude M. Kosec 

Zaporedna številka 
pobude 

1648 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na ukinitev kategorizacije javne poti na 
zemljiščih parc. št. 942/12 in 942/13 k. o. Vič in izbris regulacijske 
linije.Pobuda se nanaša na ukinitev kategorizacije javne poti na 
zemljiščih parc. št. 942/12 in 942/13 k. o. Vič in izbris regulacijske 
linije. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Zaradi potreb po zagotavljanju dostopnosti vseh prebivalcev 
območja se pobuda ne upošteva. Kriterij za izris regulacijskih 
elementov za določitev javnih poti s prometno funkcijo "dostop do 
stanovanjskih objektov" je "edini možni dostop za vsaj štiri objekte". 

 

Vlagatelj pobude J. Lampe 

Zaporedna številka 
pobude 

443 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1988/2, 1988/4, 1988/1 , 1988/7, 1988/3, vse k. o. Dobrova, iz 
kmetijskih površin v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko 
gradnjo.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 1988/2, 1988/4, 1988/1 , 1988/7, 1988/3, vse k. 
o. Dobrova, iz kmetijskih površin v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg se nahaja na poplavno ogroženem območju 
(območje majhnih in preostalih nevarnosti). Dolgoročno se celotno 
območje kmetijskih površin med Cesto Dolomitskega odreda in 
Malim Grabnom ohranja kot odprt nepozidan prostor. Po ureditvi 
poplavne varnosti južnega dela Ljubljane so, skladno s Strateškim 
delom OPN MOL, načrtovane zelene površine mestnih parkov in 
rekreacijskih površin. 

 

Vlagatelj pobude Loci inženiring d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

851 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št.1511/5 in 1516/4 k. o. Vič, iz površin za parke (ZPp) v zazidljivo 
zemljišče za namen gradnje poslovno stanovanjskega 
objekta.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št.1511/5 in 1516/4 k. o. Vič, iz površin za parke 
(ZPp) v zazidljivo zemljišče za namen gradnje poslovno 
stanovanjskega objekta. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda ni v skladu s strateškimi izhodišči in urbanističnimi kriteriji. 
Širše območje med Brdom in Rožno Dolino se ohranja kot zelena 
površina. V strateškem smislu se območje varuje zaradi potreb 
izpeljave projektov za potrebe železniške infrastrukture. Istočasno 
pa je območje zaradi zagotavljanja prevetrenosti mesta potrebno 
ohranjati kot nepozidano cezuro med pozidanimi površinami. 
Ohranjanje zelenih površin znotraj kompaktnega mesta je eden 
izmed ključnih kriterijev izpolnjevanja trajnostnega razvoja mest in 



oblikovanja kvalitetnega omrežja zelenih površin za dvigovanje 
kvalitete bivalnega okolja. 

 

Vlagatelj pobude B. in A. Malgaj 

Zaporedna številka 
pobude 

583 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1378/14 k. o. Vič, iz parkovnih površin (ZPp) v stanovanjske 
površine za gradnjo individualne stanovanjske stavbe.Pobuda se 
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1378/14 
k. o. Vič, iz parkovnih površin (ZPp) v stanovanjske površine za 
gradnjo individualne stanovanjske stavbe. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda ni v skladu z urbanističnimi kriteriji. Predlagan poseg se 
nahaja na območju, ki se ohranja kot zelena površina - park. 

 

Vlagatelj pobude U. Marolt 

Zaporedna številka 
pobude 

1085 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na popravek gradbene linije, ki poteka po 
obstoječih dveh objektih Viška cesta 56 in 56a (parc. št. 1401/11 k. 
o. Vic (prej parcela 1401/2 k. o. Vič)), tako da se severna in 
zahodna gradbena linija korigirata tako, da bosta vzporedni z 
objekti v soseščini.Pobuda se nanaša na popravek gradbene linije, 
ki poteka po obstoječih dveh objektih Viška cesta 56 in 56a (parc. 
št. 1401/11 k. o. Vic (prej parcela 1401/2 k. o. Vič)), tako da se 
severna in zahodna gradbena linija korigirata tako, da bosta 
vzporedni z objekti v soseščini. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Treba je zagotoviti 10 m odmik od PST, ki je eden glavnih 
elementov zelenega sistema Ljubljane. Zato se določi gradbena 
meja (GM) na razdalji 10 m od meje z namensko rabo ZPps. 
Obstoječe objekte je dopustno vzdrževati in rekonstruirati. 
Novogradnje GM ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa 
so od nje odmaknjeni v notranjost parcele, namenjene gradnji. GM 
lahko presegajo komunalni priključki, parkirišča in ograja k objektu, 
urbana oprema ter spominska obeležja. GM ne pogojuje smeri 
objekta. 

 

Vlagatelj pobude Mensel d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

926 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo prostorsko izvedbenih pogojev 
za OPPN 291 Vinocet in sicer se urbanistični pogoji popravijo tako, 
da se nadzidava objektov do P+2 dopusti na območju celotnega 
OPPN.Pobuda se nanaša na spremembo prostorsko izvedbenih 
pogojev za OPPN 291 Vinocet in sicer se urbanistični pogoji 
popravijo tako, da se nadzidava objektov do P+2 dopusti na 
območju celotnega OPPN. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča Z namenom omogočanja razvoja obstoječih dejavnosti se, za 



do pobude predmetno območje, z upoštevanjem Strokovnih podlag za 
preveritev lokacij gospodarskih in proizvodnih dejavnosti v območju 
drugih namenskih rab, LUZ d.d., december 2013, dopusti 
spremembo namenske rabe v CDd. Za celotno območje se dopusti 
višina objektov do P+2, ukine se GM ter ukine urejanje z OPPN. 
Doda pa se PPIP, ki za novogradnje in dozidave zahteva 10 m 
odmik od PST in da so nadzidave dopustne tudi na legalno 
zgrajenih objektih, ki so od Poti spominov in tovarištva odmaknjeni 
manj kot 10,00 m. 

 

Vlagatelj pobude Ministrstvo za Kulturo 

Zaporedna številka 
pobude 

1643 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izločitev območja gradnje Prirodoslovnega 
muzeja in gradnje parkirne hiše iz veljavnega ZN 123/04 (f. e. F9 in 
F10) in se ga ureja s podrobnejšimi prostorskimi izvedbenimi 
pogoji. Podrobnejši izvedbeni pogoji v OPN MOL ID se opredelijo 
tako, da se: - odpravi pogoj sočasne gradnje parkirne hise in 
prometne ureditve; - dopusti začasno urejanje parkiranja; - 
natančneje določi merila za izračun potrebnih parkirnih mest (iz 
BTP izločiti površino muzejskih depojev); - natančneje opredeli 
višina objekta muzeja.Pobuda se nanaša na izločitev območja 
gradnje Prirodoslovnega muzeja in gradnje parkirne hiše iz 
veljavnega ZN 123/04 (f. e. F9 in F10) in se ga ureja s 
podrobnejšimi prostorskimi izvedbenimi pogoji. Podrobnejši 
izvedbeni pogoji v OPN MOL ID se opredelijo tako, da se: - odpravi 
pogoj sočasne gradnje parkirne hise in prometne ureditve; - dopusti 
začasno urejanje parkiranja; - natančneje določi merila za izračun 
potrebnih parkirnih mest (iz BTP izločiti površino muzejskih 
depojev); - natančneje opredeli višina objekta muzeja. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Območji F9 in F10 se ne izvzameta iz veljavnega ZN 123/04. 
Garažna hiša ostane, saj je na območju izrazito pomanjkanje 
parkirnih mest. Pomanjkanje se bo z gradnjo načrtovanih objektov 
še povečalo. Načrtovana garažna hiša s 300 PM ostane in služi za 
potrebe ZOO Ljubljana, vstopne točke v KP TRŠ, Prirodoslovni 
muzej in Biotehniško središče. Preko tedna se večina PM nameni 
Biotehniškem središču, preko vikenda in praznikov pa ostalim. 

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Rožnik 

Zaporedna številka 
pobude 

1649 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na omejitev višine gradenj na območju Rožne 
doline.Pobuda se nanaša na omejitev višine gradenj na območju 
Rožne doline. 

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

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V OPN MOL ID se višino omejuje z določitvijo tipologije pozidave in 
posameznimi PPIP. V Rožni dolini so to tipi NA, NB, NV in V, ki 
omejujejo višino od 7,00 do 11,00m oziroma 14,00m (glede na tip 
objekta in PPIP oziroma OPPN. 

 



Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2302 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na dopustnost gradnje vrtca v Tehnološkem 
parku Brdo. V okviru javne mreže vrtcev se v Tehnološkem parku, 
ki se nahaja v območju urejanja RD-448 v OPN MOL ID oz. 
zazidalnem načrtu zagotovi možnost izgradnje vrtca in sicer tako, 
da bo usklajen tudi s predlogom investitorja, ki bo vrtec 
zgradil.Pobuda se nanaša na dopustnost gradnje vrtca v 
Tehnološkem parku Brdo. V okviru javne mreže vrtcev se v 
Tehnološkem parku, ki se nahaja v območju urejanja RD-448 v 
OPN MOL ID oz. zazidalnem načrtu zagotovi možnost izgradnje 
vrtca in sicer tako, da bo usklajen tudi s predlogom investitorja, ki 
bo vrtec zgradil. 

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

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Veljavni Odlok o zazidalnem načrtu za severni del območja 
urejanja VP3/2 Brdo (Uradni list RS, št. 18/02, 64/05, 100/07 in 
78/10) že omogoča gradnjo vrtca. To potrjuje tudi pravno mnenje, 
ki ga je dne 16.4.2013 izdelal Inštitut za javno upravo na podlagi 
dopisa MOL št. 3503-5/2013-3 z dne 7.3.2013. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2306 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na dopustnost ureditve parkirišča za potrebe 
vrtca Vrhovci, Enota Vrhovci, na zemljišču parc. št. 1871/77, k. o. 
Dobrova.Pobuda se nanaša na dopustnost ureditve parkirišča za 
potrebe vrtca Vrhovci, Enota Vrhovci, na zemljišču parc. št. 
1871/77, k. o. Dobrova. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Na območju se omogoči vzpostavitev režima kratkotrajnega 
parkiranja za potrebe vrtca, zato se del zemljišča parc. št. 187/77, 
k. o. Dobrova, opredeli z regulacijsko linijo kot javna površina. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

1690 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1379/2 k. o. Brdo, ki bo omogočala pravno podlago za postopke 
razlastitve zemljišč na območju ZOO.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1379/2 k. o. Brdo, ki 
bo omogočala pravno podlago za postopke razlastitve zemljišč na 
območju ZOO. 

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

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Obstoječa namenska raba v OPN MOL ID, z upoštevanjem 212. ali 
213. člena ZGO, omogoča razglasitev grajenega javnega dobra in 
posledično začetek postopka razlastitve zemljišč. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

1696 



Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo EUP RD 402 (Cesta 
Dolomitskega odreda) za potrebe širitve ceste, gradnje pločnika ter 
avtobusnih postaj.Pobuda se nanaša na spremembo EUP RD 402 
(Cesta Dolomitskega odreda) za potrebe širitve ceste, gradnje 
pločnika ter avtobusnih postaj. 

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

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Območje EUP RD-402 omogočajo ureditev sodobne mestne 
prometnice z ločenimi površinami za pešce in kolesarje. Zajemajo 
tudi vse ureditve, ki so bile izvedene v letu 2014. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

656 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na popravek kategorizacije, regulacijskih linij in 
javnih površin vzhodnega kraka Grampovčanove ulice. Na večjem 
delu osi (razen na JZ delu, kjer ostane cesta za motorni promet) je 
treba pešpoti v naselju popraviti kategorijo v pot za pešce ter zrisati 
RL na celotni trasi po dejanskem stanju v širini 3,00 m. Preveriti je 
treba tudi karto javnih površin, predvsem zelene površine in jo po 
potrebi dopolniti, tako da se stanje uskladi z zasnovo iz predhodnih 
dokumentov UN/ZN, PUP.Pobuda se nanaša na popravek 
kategorizacije, regulacijskih linij in javnih površin vzhodnega kraka 
Grampovčanove ulice. Na večjem delu osi (razen na JZ delu, kjer 
ostane cesta za motorni promet) je treba pešpoti v naselju popraviti 
kategorijo v pot za pešce ter zrisati RL na celotni trasi po 
dejanskem stanju v širini 3,00 m. Preveriti je treba tudi karto javnih 
površin, predvsem zelene površine in jo po potrebi dopolniti, tako 
da se stanje uskladi z zasnovo iz predhodnih dokumentov UN/ZN, 
PUP. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Vsebina pobude je sprejemljiva in skladna z rezultati evidence 
nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana (ENP; projekt 
je v pripravi). Regulacijske linije in osi za določitev javnih prometnic 
v RD-465 se uskladi z obstoječimi ureditvami v prostoru. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

657 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na popravek prometne infrastrukture in sicer je 
treba popraviti kategorijo ceste Vrhovci C. X na odseku od 
Grampovčanove do Ažmanove ulice iz javne poti za vsa vozila v 
lokalno krajevno cesto ter pravilno izrisati os do nove povezovalne 
ceste.Pobuda se nanaša na popravek prometne infrastrukture in 
sicer je treba popraviti kategorijo ceste Vrhovci C. X na odseku od 
Grampovčanove do Ažmanove ulice iz javne poti za vsa vozila v 
lokalno krajevno cesto ter pravilno izrisati os do nove povezovalne 
ceste. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Prometni odsek iz pobude se kategorizira kot lokalno krajevno 
cesto. 

 



Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

658 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na popravek prometnega omrežja in sicer je 
treba popraviti kategorizacijo povezave Vrhovci cesta VIII - Vrhovci 
cesta XII, iz javne poti za vsa vozila v javno pot za pešce in vrisati 
RL poti.Pobuda se nanaša na popravek prometnega omrežja in 
sicer je treba popraviti kategorizacijo povezave Vrhovci cesta VIII - 
Vrhovci cesta XII, iz javne poti za vsa vozila v javno pot za pešce in 
vrisati RL poti. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Regulacijski elementi za določevanje javnih prometnic v RD-335 se 
uskladi z rezultati evidence nepremičnega premoženja Mestne 
občine Ljubljana (ENP; projekt je v pripravi). 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

659 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na popravek regulacijske linije na povezavi 
Cesta na Bokalce - Vrhovci cesta XIV. Na zemljišču parc. št. 356/8 
k. o. Šujica je treba vrisati os javne poti za pešce in RL.Pobuda se 
nanaša na popravek regulacijske linije na povezavi Cesta na 
Bokalce - Vrhovci cesta XIV. Na zemljišču parc. št. 356/8 k. o. 
Šujica je treba vrisati os javne poti za pešce in RL. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V OPN MOL ID se doda regulacijske linije in os za določitev javne 
pešpoti preko zemljišča s parc. št. 356/8 k. o. Šujica. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

721 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na popravek regulacijske linije in sicer se na 
povezovalni cesti med Cesto na Bokalce in Stantetovo ulico mimo 
vrtca Brdo podaljša RL ceste.Pobuda se nanaša na popravek 
regulacijske linije in sicer se na povezovalni cesti med Cesto na 
Bokalce in Stantetovo ulico mimo vrtca Brdo podaljša RL ceste. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Obstoječa javna pot se zriše z regulacijsko linijo. RL se podaljša 
preko meje RD-25, do njenega južnega roba. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

1318 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na ukinitev veljavnosti UN (Ur.I.RS, št. 28/87) v 
EUP RD-259 in urejanje s splošnimi določili OPN za Cdi.Pobuda se 
nanaša na ukinitev veljavnosti UN (Ur.I.RS, št. 28/87) v EUP RD-
259 in urejanje s splošnimi določili OPN za Cdi. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Večji del Odloka o ureditvenem načrtu za del območja urejanja 
VI3/3 - Biotehniška fakulteta in VR3/5 - Biocenter - del (Uradni list 
SRS, št. 28/87 in Uradni list SR, št. 123/04 in 78/10) (v 



nadaljevanju UN) je bil razveljavljen z Odlokom o zazidalnem 
načrtu za območje urejanja VI3/3 Biotehniška fakulteta (Uradni list 
RS, št. 123/04 in 78/10). Manjši del UN, v RD-259, ki je ostal v 
veljavi, ne ureja ničesar ker gre za obrobni del UN. za to je 
razveljavitev tega dela smiselna. Za RD-259 se določi splošna 
določila OPN MOL ID za namensko rabo CDi. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

1328 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na popravek regulacijske linije Viške ceste in 
sicer, da se predlog GJD v Evidenci nepremičnega premoženja 
MOL uskladi oz. z dejanskim stanjem. Stranka je na MOL ORN 
predlagala menjavo zemljišča parc. št. 1315/2 (last stranke) z 
zemljiščem parc. št. 1313/2 in 1313/4 (last MOL), vse k. o. 
Vič.Pobuda se nanaša na popravek regulacijske linije Viške ceste 
in sicer, da se predlog GJD v Evidenci nepremičnega premoženja 
MOL uskladi oz. z dejanskim stanjem. Stranka je na MOL ORN 
predlagala menjavo zemljišča parc. št. 1315/2 (last stranke) z 
zemljiščem parc. št. 1313/2 in 1313/4 (last MOL), vse k. o. Vič. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Vsebina pobude je sprejemljiva in skladna z rezultati naloge 
Ureditev evidence nepremičnega premoženja Mestne občine 
Ljubljana (ENP; projekt je v pripravi). Izris regulacijskih linij in osi za 
določitev prometnic se uskladi z obstoječimi ureditvami v prostoru. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

1432 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na popravek regulacijske linije na vzhodnem 
delu zemljišča s parcelno št. 355/53, k. o. Šujica, tako da se ta del 
ceste izvzame iz javnih površin in jo bo lastnik lahko 
odkupil.Pobuda se nanaša na popravek regulacijske linije na 
vzhodnem delu zemljišča s parcelno št. 355/53, k. o. Šujica, tako 
da se ta del ceste izvzame iz javnih površin in jo bo lastnik lahko 
odkupil. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Regulacijska linija in os za določitev javne prometnice iz pobude se 
skrajša za približno 17 m na jugovzhodnem izteku. Del zemljišča iz 
pobude je v naravi zasebno dvorišče. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

1434 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na popravek regulacijske linije Celarčeve ulice 
(zemljišče parc. št. 1895/1, k. o. Brdo), tako kot je bilo opredeljeno 
v PUP.Pobuda se nanaša na popravek regulacijske linije Celarčeve 
ulice (zemljišče parc. št. 1895/1, k. o. Brdo), tako kot je bilo 
opredeljeno v PUP. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča Vsebina pobude je sprejemljiva in skladna z rezultati naloge 



do pobude Ureditev evidence nepremičnega premoženja Mestne občine 
Ljubljana (ENP; projekt je v pripravi). Regulacijske linije za 
določitev prometnic se uskladi z obstoječimi ureditvami v prostoru. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2083 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na poenotenje prikaza poti skozi GPN (RD-180 
in RD-150), glede na obstoječe stanje in ZN. Pri izrisu je potrebno 
korektno prenesti poti iz ZN.Pobuda se nanaša na poenotenje 
prikaza poti skozi GPN (RD-180 in RD-150), glede na obstoječe 
stanje in ZN. Pri izrisu je potrebno korektno prenesti poti iz ZN. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Na podlagi pobude se v grafični del OPN MOL ID doda regulacijske 
elemente za določitev obstoječe javne poti za pešce preko 
zemljišča s parcelno št. 2166/2 k. o. Šujica znotraj EUP RD-147, 
RD-150 in RD-180. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2226 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izris javnih poti v obstoječi soseski v enoti 
RD-411.Pobuda se nanaša na izris javnih poti v obstoječi soseski v 
enoti RD-411. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

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. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2227 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na pravilni izris RL mostu v enoti RD-
407.Pobuda se nanaša na pravilni izris RL mostu v enoti RD-407. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Regulacijske linije za določitev premostitvenih objektov v RD-407 
se popravi; to je tehnični popravek (v veljavnemu OPN MOL ID sta 
premostitvena objekta opredeljena kot železniški tir.) 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2230 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na popravek PPIP za enoto RŽ-172Pobuda se 
nanaša na popravek PPIP za enoto RŽ-172 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča Pobuda se upošteva saj gre za tehnični popravek, ker v območju ni 



do pobude namenske rabe BT. V RŽ-172 se popravi Urbanistični pogoj in sicer 
se črta prvi stavek pogojev: "Iz nabora objektov za namensko rabo 
BT je dopustna samo gradnja objektov: 12112 Gostilne, 
restavracije in točilnice: gostilna in restavracija.". 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2257 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izris RL v RD-335. Potrebno je izrisati RL na 
lokaciji parcel 335/96 in 2172/13 k. o. Šujica.Pobuda se nanaša na 
izris RL v RD-335. Potrebno je izrisati RL na lokaciji parcel 335/96 
in 2172/13 k. o. Šujica. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V primeru iz pobude gre za določitev javne prometnice s prometno 
funkcijo zagotavljanja dostopa do več obstoječih stanovanjskih 
objektov. V OPN MOL ID se doda regulacijske linije in os za 
določitev javne poti za ves promet. Regulacijske linije se izriše 
skladno s potekom mej zemljišč 335/96 in 2172/13, obe k. o. 
Šujica. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2275 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na popravek izrisa RL na parceli št. 1014/50 k. 
o. Vič.Pobuda se nanaša na popravek izrisa RL na parceli št. 
1014/50 k. o. Vič. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Vsebina pobude je sprejemljiva in skladna z rezultati naloge 
Ureditev evidence nepremičnega premoženja Mestne občine 
Ljubljana (ENP; projekt je v pripravi). Regulacijske linije in os za 
določitev javne prometnice se uskladi z obstoječimi ureditvami v 
prostoru. Regulacijska linija se zaključi na mestu zapore za promet, 
prilagodi se meja EUP (RD-342 in RD-102). 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2392 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na preselitev površin centralnih dejavnosti za 
potrebe Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo iz 
območja ob PST na območje preizkusnih polj zahodno od 
Biotehniške fakultete. Preizkusna polja se preselijo na prvo 
omenjeno lokacijo.Pobuda se nanaša na preselitev površin 
centralnih dejavnosti za potrebe Fakultete za strojništvo in 
Fakultete za farmacijo iz območja ob PST na območje preizkusnih 
polj zahodno od Biotehniške fakultete. Preizkusna polja se preselijo 
na prvo omenjeno lokacijo. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda je sprejemljiva. V grafičnem delu OPN MOL ID se 
zamenjata lokaciji novih fakultet in preizkusnih polj zahodno od 
Biotehniške fakultete. 

 



Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2453 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izbris RL na zemljišču parc. št. 1881/1, k. o. 
Dobrova, v delu med zemljiščema parc. št. 1881/18 in 1881/19, oba 
k. o. Dobrova.Pobuda se nanaša na izbris RL na zemljišču parc. št. 
1881/1, k. o. Dobrova, v delu med zemljiščema parc. št. 1881/18 in 
1881/19, oba k. o. Dobrova. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V OPN MOL ID so kot javne prometnice določene dostopne poti v 
primerih, v katerih predstavljajo dostop do več kot treh 
stanovanjskih objektov zato se pobuda upošteva in se regulacijska 
linija briše. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2499 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na popravek tekstualnega dela usmeritev za 
OPPN 363 Nov botanični vrt, saj v usmeritvi za OPPN natečaj ni 
zahtevan, v usmeritvi za urbanistične pogoje pa je.Pobuda se 
nanaša na popravek tekstualnega dela usmeritev za OPPN 363 
Nov botanični vrt, saj v usmeritvi za OPPN natečaj ni zahtevan, v 
usmeritvi za urbanistične pogoje pa je. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Usmeritvi se uskladita. Gre za ureditve v javnem interesu, zato se 
prevzame osnovna določba, da natečaj ni zahtevan. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2504 

Povzetek pobude Pobuda je predlog za korekcijo izrisa Večne poti na odseku ob 
Gozdarskem inštitutu Slovenije skladno z dejanskim stanjem. 
Pobuda navaja, da naj se izris uskladi s projektom, ki ga je naročil 
MOL – SRPI.Pobuda je predlog za korekcijo izrisa Večne poti na 
odseku ob Gozdarskem inštitutu Slovenije skladno z dejanskim 
stanjem. Pobuda navaja, da naj se izris uskladi s projektom, ki ga 
je naročil MOL – SRPI. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda je skladna z obstoječim stanjem v prostoru in z obstoječim 
in predvidenim obratovanjem prometa. Na podlagi pobude se 
korigira severni rob Večne poti na zahodnem odseku EUP RD-364 
ter na vzhodnem odseku EUP RŽ-3. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2505 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na: a.) popravek Nove cesta za Brdom 
(povezovalna cesta C. na Brdo – C. na Vrhovce) (RD-176); mejo 
NRP se izriše po izvedenem stanju; b.) enoto RD-530 se priključi 
enoti RD-176; c.) ukinitev ZN (izvedeno stanje malenkost odstopa 
od ZN-ja); d.) potrebne popravke RL v podaljšku Vrhovci c. 



X;Pobuda se nanaša na: a.) popravek Nove cesta za Brdom 
(povezovalna cesta C. na Brdo – C. na Vrhovce) (RD-176); mejo 
NRP se izriše po izvedenem stanju; b.) enoto RD-530 se priključi 
enoti RD-176; c.) ukinitev ZN (izvedeno stanje malenkost odstopa 
od ZN-ja); d.) potrebne popravke RL v podaljšku Vrhovci c. X; 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

a.) Popravi se nova cesta za Brdom glede na izvedeno stanje. b.) 
Enota RD-530 se priključiti v RD-176. c.) Obstoječi ZN ni mogoče 
ukiniti, ker še ni v celoti izveden. d.) Popravek RL podaljška ceste 
Vrhovci c. X se ne izvede, ker je RL izrisan z upoštevanjem 
rezultatov evidence nepremičnega premoženja Mestne občine 
Ljubljana (ENP; projekt je v pripravi). 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2506 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na odsek javne prometnice v EUP RD-204. 
Pobuda predlaga, da se cesto izriše skladno z izvedenim stanjem, 
da se cesto kategorizira kot javno pot za vsa vozila, ter da se 
skladno z obstoječim stanjem izriše tudi odsek ceste proti Stranski 
vasi.Pobuda se nanaša na odsek javne prometnice v EUP RD-204. 
Pobuda predlaga, da se cesto izriše skladno z izvedenim stanjem, 
da se cesto kategorizira kot javno pot za vsa vozila, ter da se 
skladno z obstoječim stanjem izriše tudi odsek ceste proti Stranski 
vasi. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V primeru območja iz pobude, so bile v času od sprejetja 
veljavnega OPN MOL ID do pričetka izdelave trenutnega sklopa 
sprememb in dopolnitev OPN MOL ID pridobljene nove podlage za 
opis obstoječega stanja (katastrski prikaz, aerofoto fotografije). 
Odsek javne prometnice v območju EUP RD-204 je v naravi urejen 
s skromnimi prometno tehničnimi elementi vendar zadostuje 
obstoječim in predvidenim prometnim potrebam ter je namenjen 
vsem vrstam prometa. Regulacijske elemente za določitev odsekov 
javnih prometnic, ki jih navaja pobuda, se izriše skladno z 
obstoječimi ureditvami v prostoru. Na podlagi pobude se izriše še 
regulacijske elemente za določitev javne poti za vsa vozila za cesto 
proti Stranski vasi. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

1966 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na dopolnitev PPIP za EUP RD-328 in sicer se 
v Urbanistične pogoje doda, da je na območju obvezna tudi gradnja 
objektov 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene 
drugje: samo stavbe za nastanitev gasilcev ter 12420 Garažne 
stavbe: samo gasilski domovi ter odprta parkirišča, gasilska 
vadbišča in požarni bazeni.Pobuda se nanaša na dopolnitev PPIP 
za EUP RD-328 in sicer se v Urbanistične pogoje doda, da je na 
območju obvezna tudi gradnja objektov 12740 Druge 
nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo stavbe za 
nastanitev gasilcev ter 12420 Garažne stavbe: samo gasilski 



domovi ter odprta parkirišča, gasilska vadbišča in požarni bazeni. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

RD-328 je z namensko rabo opredeljena kot območje centralnih 
dejavnosti za javno upravo. Dopustnost gradnje samo za 
nastanitev gasilcev zato ni smiselna, saj v obstoječem objektu ne 
deluje samo gasilsko društvo ampak tudi drugi uporabniki 
prostorov. Poleg tega v RD-328 ni več prostorskih možnosti za 
umestitev gasilskega vadbišča in požarnega bazena. Gasilski 
domovi so po CC-SI klasifikaciji objektov umeščeni v razred 12740 
in ne v podrazred 12420. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2330 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe iz SSsv v 
zelene površine v RD-419. Želi se urediti park s športnih 
igriščem.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe iz 
SSsv v zelene površine v RD-419. Želi se urediti park s športnih 
igriščem. 

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

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V OPN MOL ID je ureditev parka, športnega ali otroškega igrišča v 
namenski rabi SSsv že omogočena. Sprememba namenske rabe v 
RD-419 zato ni potrebna. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2274 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izris RL javne poti na parceli št. 1414/16, 
2013/5, 2013/6 k. o. Vič (novo nastale parcele 1414/33, 1414/34, 
1414/35 k. o. Vič, parcelacija 4.11.2013). Na navedenih parcelah 
že danes poteka javna pot, kot povezava med Cesto na Vrhovce in 
Cesto Dolomitskega odreda.Pobuda se nanaša na izris RL javne 
poti na parceli št. 1414/16, 2013/5, 2013/6 k. o. Vič (novo nastale 
parcele 1414/33, 1414/34, 1414/35 k. o. Vič, parcelacija 
4.11.2013). Na navedenih parcelah že danes poteka javna pot, kot 
povezava med Cesto na Vrhovce in Cesto Dolomitskega odreda. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Na podlagi pobude se v OPN MOL ID doda regulacijske elemente 
za določitev odseka javne poti za ves promet skladno s potekom 
mej zemljišč in obstoječim stanjem v prostoru ter skladno z 
predvidenimi novimi prometnimi ureditvami. 

 

Vlagatelj pobude P. Mrak 

Zaporedna številka 
pobude 

244 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1458/8, 1459/15 k. o. Vič, iz kmetijskih površin v zazidljivo 
zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 1458/8, 1459/15 k. o. Vič, iz kmetijskih površin v 
zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 



Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg se nahaja na poplavno ogroženem območju 
(območje srednje in majhne nevarnosti). Dolgoročno se celotno 
območje kmetijskih površin med Cesto Dolomitskega odreda in 
Malim Grabnom ohranja kot odprt nepozidan prostor. Po ureditvi 
poplavne varnosti južnega dela Ljubljane so, skladno s Strateškim 
delom OPN MOL, načrtovane zelene površine mestnih parkov in 
rekreacijskih površin. 

 

Vlagatelj pobude P. Mrak 

Zaporedna številka 
pobude 

940 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1458/8, 1459/15 k. o. Vič, iz kmetijskih površin v zazidljivo 
zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 1458/8, 1459/15 k. o. Vič, iz kmetijskih površin v 
zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg se nahaja na poplavno ogroženem območju 
(območje srednje in majhne nevarnosti). Dolgoročno se celotno 
območje kmetijskih površin med Cesto Dolomitskega odreda in 
Malim Grabnom ohranja kot odprt nepozidan prostor. Po ureditvi 
poplavne varnosti južnega dela Ljubljane so, skladno s Strateškim 
delom OPN MOL, načrtovane zelene površine mestnih parkov in 
rekreacijskih površin. 

 

Vlagatelj pobude Omega Air d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

927 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo prostorsko izvedbenih pogojev 
za OPPN 291 Vinocet in sicer se urbanistični pogoji popravijo tako, 
da se nadzidava objektov do P+2 dopusti na območju celotnega 
OPPN.Pobuda se nanaša na spremembo prostorsko izvedbenih 
pogojev za OPPN 291 Vinocet in sicer se urbanistični pogoji 
popravijo tako, da se nadzidava objektov do P+2 dopusti na 
območju celotnega OPPN. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Z namenom omogočanja razvoja obstoječih dejavnosti se, za 
predmetno območje, z upoštevanjem Strokovnih podlag za 
preveritev lokacij gospodarskih in proizvodnih dejavnosti v območju 
drugih namenskih rab, LUZ d.d., december 2013, dopusti 
spremembo namenske rabe v CDd. Za celotno območje se dopusti 
višina objektov do P+2, ukine se GM ter ukine urejanje z OPPN. 
Doda pa se PPIP, ki za novogradnje in dozidave zahteva 10 m 
odmik od PST in da so nadzidave dopustne tudi na legalno 
zgrajenih objektih, ki so od Poti spominov in tovarištva odmaknjeni 
manj kot 10,00 m. 

 

Vlagatelj pobude U. Omerzel Jagodic, M. Jagodic 

Zaporedna številka 
pobude 

846 

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



št. 967/9 k. o. Grič, iz najboljših kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 967/9 k. o. Grič, iz najboljših kmetijskih zemljišč 
(K1) v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom in ne 
zadosti varstvenim kriterijem. Predlog predstavlja širitve poselitve 
izven ljubljanskega avtocestnega obroča in širitve navzven na 
najboljša kmetijska zemljišča. Hkrati poseg predstavlja širitev v 
vplivnem območju distribucijskega elektroenergetskega voda 
(110kV). 

 

Vlagatelj pobude M. Perko 

Zaporedna številka 
pobude 

1742 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša legalizacijo obstoječega stanovanjskega 
objekta, ki leži na zemljišču parc. št. 1296/11 in 1296/8 k. o. Vič. v 
RD-387.Pobuda se nanaša legalizacijo obstoječega 
stanovanjskega objekta, ki leži na zemljišču parc. št. 1296/11 in 
1296/8 k. o. Vič. v RD-387. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Zmanjševanje načrtovanih parkovnih ureditev ni sprejemljivo, zato 
se namenska raba ZPp - parki ne spreminja. V namenski rabi ZPp, 
lahko legalno zgrajeni objekti, skladno s splošnimi določili OPN 
MOL ID, nemoteno funkcionirajo. Dopustne so rekonstrukcije teh 
objektov. 
Pobuda tudi ne ustreza kriterijem, ki dopuščajo legalizacijo, kot so 
faktor zazidanosti in odmiki od sosednjih zemljišč. 

 

Vlagatelj pobude P. Petrina 

Zaporedna številka 
pobude 

623 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 1852/6 k. o. Dobrova, iz kmetijskih površin v zazidljivo zemljišče 
za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na spremembo 
namenske rabe zemljišč parc. št. 1852/6 k. o. Dobrova, iz 
kmetijskih površin v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg se nahaja na poplavno ogroženem območju 
(območje velike in srednje nevarnosti). Dolgoročno se celotno 
območje kmetijskih površin ob Malem Grabnu ohranja kot odprt 
nepozidan prostor. Po ureditvi poplavne varnosti južnega dela 
Ljubljane so, skladno s Strateškim delom OPN MOL, načrtovane 
zelene površine mestnih parkov in rekreacijskih površin. 

 

Vlagatelj pobude F. Pipan 

Zaporedna številka 
pobude 

1727 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na prometno ureditev vzhodnega kraka 
Grampovčanove ulice in sicer je treba popraviti regulacijsko linijo 
ceste in kategorizacijo. Prebivalci zahtevajo, da se obstoječa 



prometnica ustrezno kategorizira, vnese v kataster in uredi njeno 
vzdrževanje.Pobuda se nanaša na prometno ureditev vzhodnega 
kraka Grampovčanove ulice in sicer je treba popraviti regulacijsko 
linijo ceste in kategorizacijo. Prebivalci zahtevajo, da se obstoječa 
prometnica ustrezno kategorizira, vnese v kataster in uredi njeno 
vzdrževanje. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Vsebina pobude je sprejemljiva in skladna z rezultati naloge 
Ureditev evidence nepremičnega premoženja Mestne občine 
Ljubljana (ENP; projekt je v pripravi). Regulacijske linije za 
določitev javnih prometnic v območju enote urejanja prostora RD-
465 se uskladi z obstoječimi ureditvami v prostoru. 

 

Vlagatelj pobude I. Pirnat 

Zaporedna številka 
pobude 

407 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 1988/1, 1988/4, 1988/5 vse k. o. Dobrova, iz kmetijskih površin v 
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 1988/1, 1988/4, 
1988/5 vse k. o. Dobrova, iz kmetijskih površin v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg se nahaja na poplavno ogroženem območju 
(območje majhnih in preostalih nevarnosti). Dolgoročno se celotno 
območje kmetijskih površin med Cesto Dolomitskega odreda in 
Malim Grabnom ohranja kot odprt nepozidan prostor. Po ureditvi 
poplavne varnosti južnega dela Ljubljane so, skladno s Strateškim 
delom OPN MOL, načrtovane zelene površine mestnih parkov in 
rekreacijskih površin. 

 

Vlagatelj pobude M. Podobnikar 

Zaporedna številka 
pobude 

291 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1393/2, k. o. Vič, iz gozdnih površin (Gpn) v zazidljivo zemljišče 
(gradnja individualnih stanovanjskih objektov), tako da se spremeni 
Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom (UL RS, št. 60/10 
in 64/10-popravek).Pobuda se nanaša na spremembo namenske 
rabe zemljišča parc. št. 1393/2, k. o. Vič, iz gozdnih površin (Gpn) v 
zazidljivo zemljišče (gradnja individualnih stanovanjskih objektov), 
tako da se spremeni Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim 
namenom (UL RS, št. 60/10 in 64/10-popravek). 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda ni v skladu z urbanističnimi kriteriji. Območje je z Odlokom 
o razglasitvi gozdov s posebnim namenom ( Uradni list RS, št. 
64/10) zavarovano kot gozd s posebnim namenom ter predstavlja 
ključen potencial z vidika zagotavljanja in oblikovanja kvalitetnega 
zelenega sistema mesta. 

 

Vlagatelj pobude M. Podobnikar 



Zaporedna številka 
pobude 

572 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1393/2, k. o. Vič, iz gozdnih površin (Gpn) v zazidljivo zemljišče 
(gradnja individualnih stanovanjskih objektov), tako da se spremeni 
Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom (UL RS, št. 60/10 
in 64/10-popravek).Pobuda se nanaša na spremembo namenske 
rabe zemljišča parc. št. 1393/2, k. o. Vič, iz gozdnih površin (Gpn) v 
zazidljivo zemljišče (gradnja individualnih stanovanjskih objektov), 
tako da se spremeni Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim 
namenom (UL RS, št. 60/10 in 64/10-popravek). 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda ni v skladu z urbanističnimi kriteriji. Območje je z Odlokom 
o razglasitvi gozdov s posebnim namenom ( Uradni list RS, št. 
64/10) zavarovano kot gozd s posebnim namenom ter predstavlja 
ključen potencial z vidika zagotavljanja in oblikovanja kvalitetnega 
zelenega sistema mesta. 

 

Vlagatelj pobude A. Popit 

Zaporedna številka 
pobude 

534 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 1988/3, 1988/7, 1988/2, 1988/1, 1988/4 vse k. o. Dobrova, iz 
kmetijskih površin v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko 
gradnjo.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč 
parc. št. 1988/3, 1988/7, 1988/2, 1988/1, 1988/4 vse k. o. Dobrova, 
iz kmetijskih površin v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg se nahaja na poplavno ogroženem območju 
(območje majhne in preostale nevarnosti). Dolgoročno se celotno 
območje kmetijskih površin med Cesto Dolomitskega odreda in 
Malim Grabnom ohranja kot odprt nepozidan prostor. Po ureditvi 
poplavne varnosti južnega dela Ljubljane so, skladno s Strateškim 
delom OPN MOL, načrtovane zelene površine mestnih parkov in 
rekreacijskih površin. 

 

Vlagatelj pobude S. Repovž 

Zaporedna številka 
pobude 

937 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 356/18, 359/33, 360/1 in 360/2 vse k. o. Šujica, iz gozdnih 
površin (Gpn) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo 
(Ssse).Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč 
parc. št. 356/18, 359/33, 360/1 in 360/2 vse k. o. Šujica, iz gozdnih 
površin (Gpn) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo 
(Ssse). 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Območje je z Odlokom o razglasitvi gozdov s posebnim namenom ( 
Uradni list RS, št. 64/10) zavarovano kot gozd s posebnim 
namenom ter predstavlja ključen potencial z vidika zagotavljanja in 
oblikovanja kvalitetnega zelenega sistema mesta. 

 



Vlagatelj pobude S. Repovž 

Zaporedna številka 
pobude 

938 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 1848/1,1848/2 k. o. Dobrova, iz Zdo (zeleni obvodni pas) in K2 
(kmetijska zemljišča) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko 
gradnjo.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč 
parc. št. 1848/1,1848/2 k. o. Dobrova, iz Zdo (zeleni obvodni pas) 
in K2 (kmetijska zemljišča) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko 
gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda za spremembo namembnosti je podana na poplavno 
ogroženem območju (deloma območje velike nevarnosti, deloma 
območje srednje nevarnosti). Večji del obeh parcel je znotraj 
območja Državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne 
varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - 
Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 72/13) in je namenjeno 
protipoplavnim ukrepom zato je pobuda nesprejemljiva. 

 

Vlagatelj pobude A. Sever 

Zaporedna številka 
pobude 

1360 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1213 k. o. Vič, iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na spremembo namenske 
rabe zemljišča parc. št. 1213 k. o. Vič, iz kmetijskega zemljišča v 
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda ni v skladu s strateškimi izhodišči in urbanističnimi kriteriji. 
Predmetno zemljišče je sestavni del zelenega sistema ob PST. 
Poleg tega se območje ureja z Odlokom o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje zadrževalnika Brdnikova (Uradni 
list RS, št. 63/2012). OPPN na tem območju ne predvideva širitve 
stavbnih zemljišč, zato širitev ni dopustna. 

 

Vlagatelj pobude Slir d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

1071 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 865/6, k. o. Glince, iz kmetijskih površin v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo in legalizacijo stanovanjskega 
objekta.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 865/6, k. o. Glince, iz kmetijskih površin v 
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo in legalizacijo 
stanovanjskega objekta. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj gre za stik z 
industrijskim območjem, ob katerih se zaradi zdravstvenih in 
bivanjskih vzrokov ne umeščajo nove stanovanjske površine. S 
širitvijo stanovanjske rabe na kmetijska zemljišča bi bili tudi v 
neskladju s strateškimi izhodišči. Ta narekujejo trajnostno in 
racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z zgostitvami poselitve 



znotraj sedanjih zazidalnih površin (zapolnitve, zaokrožitve, 
prenove) ter preprečevanjem in sanacijo razpršene gradnje. 

 

Vlagatelj pobude M. Šemrov 

Zaporedna številka 
pobude 

939 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 356/19, 359/10 in 359/35 vse k. o. Šujica, iz gozdnih površin 
(Gpn) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo 
(Ssse).Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč 
parc. št. 356/19, 359/10 in 359/35 vse k. o. Šujica, iz gozdnih 
površin (Gpn) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo 
(Ssse). 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Območje je z Odlokom o razglasitvi gozdov s posebnim namenom ( 
Uradni list RS, št. 64/10) zavarovano kot gozd s posebnim 
namenom ter predstavlja ključen potencial z vidika zagotavljanja in 
oblikovanja kvalitetnega zelenega sistema mesta. 

 

Vlagatelj pobude Študentski dom Ljubljana 

Zaporedna številka 
pobude 

1021 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo stopnje varstva pred hrupom za 
območje Uprave in restavracije Študentskega doma Ljubljana v 
EUP RD-255 iz II. v III. stopnjo varstva pred hrupom, da bi lahko 
podaljšali delovni čas restavracije za 1 uro.Pobuda se nanaša na 
spremembo stopnje varstva pred hrupom za območje Uprave in 
restavracije Študentskega doma Ljubljana v EUP RD-255 iz II. v III. 
stopnjo varstva pred hrupom, da bi lahko podaljšali delovni čas 
restavracije za 1 uro. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Stopnje varstva pred hrupom so v s.d. OPN MOL ID določene na 
podlagi področne zakonodaje in strokovne podlage Spremembe in 
dopolnitve področja varstva pred hrupom (P-ZIN-32/13). Namenska 
raba enote v EUP RD-255 je SB – Stanovanjske površine za 
posebne namene, kateri se ob upoštevanju predpisov o mejnih 
vrednostih kazalcev hrupa v okolju določi območje II. stopnje 
varstva pred hrupom, v kolikor območje ni preobremenjeno s 
hrupom. Na podlagi izdelane metodologije veljajo v pasu 50,00 m 
od meje EUP z namensko rabo PC (pomembnejše ceste) pogoji za 
III. stopnjo varstva pred hrupom.  
 
Obratovalni čas lokalov določa Odlok o merilih za določitev 
podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na 
katerih se opravlja gostinska dejavnost. 

 

Vlagatelj pobude J. Trobec 

Zaporedna številka 
pobude 

881 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1686,1558 k. o. Brdo, iz kmetijskih in gozdnih površin v 



parkovne, športne in rekreacijske površine.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1686,1558 k. o. 
Brdo, iz kmetijskih in gozdnih površin v parkovne, športne in 
rekreacijske površine. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg ni v skladu z varstvenimi režimi saj se nahaja na 
območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč. 

 

Vlagatelj pobude V. Tušar 

Zaporedna številka 
pobude 

672 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1459/11, 1459/14, 1458/7, 1459/13, vse k. o. Vič, iz kmetijskih 
površin v zazidljivo zemljišče tako, da se priključijo zazidljivemu 
območju SSse v neposredni bližini.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1459/11, 1459/14, 
1458/7, 1459/13, vse k. o. Vič, iz kmetijskih površin v zazidljivo 
zemljišče tako, da se priključijo zazidljivemu območju SSse v 
neposredni bližini. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg se nahaja na poplavno ogroženem območju 
(območje srednje in majhne nevarnosti). Dolgoročno se celotno 
območje kmetijskih površin med Cesto Dolomitskega odreda in 
Malim Grabnom ohranja kot odprt nepozidan prostor. Po ureditvi 
poplavne varnosti južnega dela Ljubljane so, skladno s Strateškim 
delom OPN MOL, načrtovane zelene površine mestnih parkov in 
rekreacijskih površin. 

 

Vlagatelj pobude V. Tušar 

Zaporedna številka 
pobude 

246 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1459/11,1459/14,1458/7,1459/13, k. o. Vič, iz kmetijskih površin 
v zazidljivo zemljišče za gradnjo industrijskih ali trgovskih 
objektov.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 1459/11,1459/14,1458/7,1459/13, k. o. Vič, iz 
kmetijskih površin v zazidljivo zemljišče za gradnjo industrijskih ali 
trgovskih objektov. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg se nahaja na poplavno ogroženem območju 
(območje majhnih in preostalih nevarnosti). Dolgoročno se celotno 
območje kmetijskih površin med Cesto Dolomitskega odreda in 
Malim Grabnom ohranja kot odprt nepozidan prostor. Po ureditvi 
poplavne varnosti južnega dela Ljubljane so, skladno s Strateškim 
delom OPN MOL, načrtovane zelene površine mestnih parkov in 
rekreacijskih površin. 

 

Vlagatelj pobude Univerza v Ljubljani 

Zaporedna številka 
pobude 

2006 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša vsebino OPPN 65 Fakultete ob biotehniškem 



središču in sicer tako, da se na tej lokaciji dopusti tudi gradnjo 
Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo.Pobuda se 
nanaša vsebino OPPN 65 Fakultete ob biotehniškem središču in 
sicer tako, da se na tej lokaciji dopusti tudi gradnjo Fakultete za 
strojništvo in Fakultete za farmacijo. 

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

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Usmeritve za OPPN 65 že omogočajo "....prostorske ureditve in 
gradnjo objektov za potrebe Univerze v Ljubljani..." saj izrecno ne 
navajajo za katere fakultete je OPPN namenjen. 

 

Vlagatelj pobude Univerza v Ljubljani 

Zaporedna številka 
pobude 

2007 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na ureditev javne cestne povezave na območje 
OPPN 65 tako, da bo urejena povezava za motorni promet in peš 
oz. kolesarski promet tudi z južne strani območja. Na območje 
OPPN 65 -Fakultete ob biotehniškem središču je sedaj z 
novogradnjo UL FKKT FRI predviden dostop iz smeri Večna pot, a 
je ta v primeru gradnje dodatnih fakultet poddimenzioniran, zato se 
predlaga ureditev dodatne cestne povezave: (Predlog 1 – ureditev 
nove ceste vzporedno s PST, in priključek na Brdnikovo ulico; 
Predlog 2 – povezava vzporedno s Petrčevo ulico; Predlog 3 – 
povezava preko Kantetove ulice; Predlog 4 – direktna povezava s 
Tehnološkim parkom)Pobuda se nanaša na ureditev javne cestne 
povezave na območje OPPN 65 tako, da bo urejena povezava za 
motorni promet in peš oz. kolesarski promet tudi z južne strani 
območja. Na območje OPPN 65 -Fakultete ob biotehniškem 
središču je sedaj z novogradnjo UL FKKT FRI predviden dostop iz 
smeri Večna pot, a je ta v primeru gradnje dodatnih fakultet 
poddimenzioniran, zato se predlaga ureditev dodatne cestne 
povezave: (Predlog 1 – ureditev nove ceste vzporedno s PST, in 
priključek na Brdnikovo ulico; Predlog 2 – povezava vzporedno s 
Petrčevo ulico; Predlog 3 – povezava preko Kantetove ulice; 
Predlog 4 – direktna povezava s Tehnološkim parkom) 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Priključevanje na obodno javno prometno mrežo je v veljavnem 
OPN MOL ID že določeno. Prometne vezi znotraj območja bo 
določil OPPN 65. Predlog ureditve ceste z zahodne ali 
jugozahodne smeri (variante 1, 2 in 4) ni mogoč, saj predstavlja 
nesprejemljiv poseg v zeleni sistem Ljubljane, kjer je tudi PST, ki je 
kulturni spomenik in spomenik oblikovane narave (Odlok o 
razglasitvi Poti spominov in tovarištva za zgodovinski spomenik, 
Uradni list SRS, št. 17/85). Vse tri variante posegajo na območje 
protipoplavnih ukrepov (Odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje zadrževalnika Brdnikova, Uradni 
list RS, št. 63/12). Varianta 2 posega tudi v grajeno stavbno tkivo. 
Varianta 3 ni sprejemljiva, ker predvideva dostop skozi mirno 
stanovanjsko sosesko, Kantetova ulica pa je poddimenzionirana, 
da bi prenesla tako veliko količino prometa. Po varianti 3 je, zaradi 
navedenih razlogov, mogoče urediti dostop za pešce in kolesarje. 
Edini mogoč dostop na območje je mogoče urediti z vzhoda z 
Jamnikarjeve ulice, alternativa obstaja še s severne strani z Večne 
poti. 



 

Vlagatelj pobude D. Vavpotič 

Zaporedna številka 
pobude 

288 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na popravek dopustne višine v EUP RD-139, za 
objekte na zemljišču parc. št. 1008/1 in 1009 k. o.Vič. in sicer tako, 
da se dopustna višina popravi na največ 9,00 m.Pobuda se nanaša 
na popravek dopustne višine v EUP RD-139, za objekte na 
zemljišču parc. št. 1008/1 in 1009 k. o.Vič. in sicer tako, da se 
dopustna višina popravi na največ 9,00 m. 

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

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda je delno vključena v OPN MOL ID, delno pa se ne 
upošteva. Že v veljavnem OPN MOL ID je za RD-139 v PPIP 
določena omejitev na višino objektov in sicer do P+2 ali do P+1+T, 
kar le izjemoma presega 11 m. Zgoščevanje pozidave ob lokalni 
zbirni cesti je tudi v skladu z urbanističnim konceptom. Na celotnem 
območju MOL je gradnja podzemnih garaž dopustna pod pogoji, ki 
jih določa OPN MOL ID. Na predmetnih zemljiščih razlogi za izjemo 
niso utemeljeni. Tudi lega objekta ne bo vplivala na osončenje 
sosednjih objektov saj bo objekt lociran na severni strani kareja. 

 

Vlagatelj pobude D. Vavpotič 

Zaporedna številka 
pobude 

580 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na popravek urbanističnih kazalcev za EUP RD-
139, in sicer tako, da se dopustna višina popravi na največ 9,00 m 
in faktor zazidanosti opredeli kot 40%.Pobuda se nanaša na 
popravek urbanističnih kazalcev za EUP RD-139, in sicer tako, da 
se dopustna višina popravi na največ 9,00 m in faktor zazidanosti 
opredeli kot 40%. 

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

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda je delno že vključena v OPN MOL ID, delno pa se ne 
upošteva. Že v veljavnem OPN MOL ID je za RD-139 v PPIP 
določena omejitev na višino objektov in sicer do P+2 ali do P+1+T, 
kar le izjemoma presega 11 m. Zgoščevanje pozidave ob lokalni 
zbirni cesti je tudi v skladu z urbanističnim konceptom. Faktor FZ je 
za namensko rabo v EUP posredno že določen z drugimi faktorji 
izkoriščenosti: FBP, FI in višino. 

 

Vlagatelj pobude T. Vinko 

Zaporedna številka 
pobude 

913 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1459/11,1459/14,1458/7,1459/13, k. o. Vič, iz kmetijskih površin 
v zazidljivo zemljišče za gradnjo stanovanjskih objektov (se 
priključijo zazidljivemu območju SSse.)Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 
1459/11,1459/14,1458/7,1459/13, k. o. Vič, iz kmetijskih površin v 
zazidljivo zemljišče za gradnjo stanovanjskih objektov (se priključijo 
zazidljivemu območju SSse.) 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 



Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagan poseg se nahaja na poplavno ogroženem območju 
(območje srednje in majhne nevarnosti). Dolgoročno se celotno 
območje kmetijskih površin med Cesto Dolomitskega odreda in 
Malim Grabnom ohranja kot odprt nepozidan prostor. Po ureditvi 
poplavne varnosti južnega dela Ljubljane so, skladno s Strateškim 
delom OPN MOL, načrtovane zelene površine mestnih parkov in 
rekreacijskih površin. 

 

Vlagatelj pobude Vodovod-Kanalizacija d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

1794 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1557/2 k. o. Brdo v O - območje okoljske infrastrukture za 
parcele na katerih stojijo ali so načrtovani objekti javnega 
vodovodnega in kanalizacijskega omrežja in so znotraj območij 
stavbnih zemljišč. Predmet pobude je tudi sprememba določil za 
odmike v odloku OPN MOL, tako da bodo za objekte javnega 
vodovodnega in kanalizacijskega omrežja dopuščeni minimalni 
odmiki 1,00 m od sosednjih parcel.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1557/2 k. o. Brdo v 
O - območje okoljske infrastrukture za parcele na katerih stojijo ali 
so načrtovani objekti javnega vodovodnega in kanalizacijskega 
omrežja in so znotraj območij stavbnih zemljišč. Predmet pobude je 
tudi sprememba določil za odmike v odloku OPN MOL, tako da 
bodo za objekte javnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja 
dopuščeni minimalni odmiki 1,00 m od sosednjih parcel. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

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

 

Vlagatelj pobude Vodovod-Kanalizacija d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

1795 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1635/2 k. o. Brdo v O - območje okoljske infrastrukture za 
parcele na katerih stojijo ali so načrtovani objekti javnega 
vodovodnega in kanalizacijskega omrežja in so znotraj območij 
stavbnih zemljišč.Pobuda se nanaša na spremembo namenske 
rabe zemljišča parc. št. 1635/2 k. o. Brdo v O - območje okoljske 
infrastrukture za parcele na katerih stojijo ali so načrtovani objekti 
javnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja in so znotraj 
območij stavbnih zemljišč. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

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



komunalne in padavinske odpadne vode". 

 

Vlagatelj pobude Vodovod-Kanalizacija d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

1866 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1230/2 k. o. Vič v O - območje okoljske infrastrukture za parcele 
na katerih stojijo ali so načrtovani objekti javnega vodovodnega in 
kanalizacijskega omrežja in so znotraj območij stavbnih zemljišč. 
Predmet pobude je tudi sprememba določil za odmike v odloku 
OPN MOL, tako da bodo za objekte javnega vodovodnega in 
kanalizacijskega omrežja dopuščeni minimalni odmiki 1,00 m od 
sosednjih parcel.Pobuda se nanaša na spremembo namenske 
rabe zemljišča parc. št. 1230/2 k. o. Vič v O - območje okoljske 
infrastrukture za parcele na katerih stojijo ali so načrtovani objekti 
javnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja in so znotraj 
območij stavbnih zemljišč. Predmet pobude je tudi sprememba 
določil za odmike v odloku OPN MOL, tako da bodo za objekte 
javnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja dopuščeni 
minimalni odmiki 1,00 m od sosednjih parcel. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Na zemljišču se uredi črpališče, ki se mu v karto namenske rabe 
prostora v izogib zapletom pri pridobivanju zemljišč vriše namenska 
raba O - območje okoljske infrastrukture. 
 
Območje črpališča se opredeli tudi na karti 4.1. »Oskrba s pitno 
vodo«. 

 

Vlagatelj pobude Vodovod-Kanalizacija d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

1867 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 286/3 k. o. Šujica v O - območje okoljske infrastrukture za 
parcele, na katerih stojijo ali so načrtovani objekti javnega 
vodovodnega in kanalizacijskega omrežja in so znotraj območij 
stavbnih zemljišč. Predmet pobude je tudi sprememba določil za 
odmike v odloku OPN MOL, tako da bodo za objekte javnega 
vodovodnega in kanalizacijskega omrežja dopuščeni minimalni 
odmiki 1,00 m od sosednjih parcel.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 286/3 k. o. Šujica v 
O - območje okoljske infrastrukture za parcele, na katerih stojijo ali 
so načrtovani objekti javnega vodovodnega in kanalizacijskega 
omrežja in so znotraj območij stavbnih zemljišč. Predmet pobude je 
tudi sprememba določil za odmike v odloku OPN MOL, tako da 
bodo za objekte javnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja 
dopuščeni minimalni odmiki 1,00 m od sosednjih parcel. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V sedanjem OPN MOL ID je območje obstoječega vodohrana Brdo 
opredeljeno z namensko rabo O. Ker je gradnja komunalnih 
objektov, vodov in naprav sistemsko dopustna skladno s 1. in 2. 
odstavkom 12. člena OPN MOL ID praktično na celotnem območju 
OPN MOL ID, opredelitev območja z namensko rabo O ni 



potrebna. Zato se območje vodohrana z namensko rabo O ukine, 
območje pa združi s sosednjo namensko rabo Go - Območje 
gozdov. 
Območje vodohrana se opredeli na karti 4.1. »Oskrba s pitno 
vodo«. 

 

Vlagatelj pobude Vodovod-Kanalizacija d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

2295 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na vris rezervnega vodovodnega vira Vodarne 
Koseze na parceli št.1226 k. o. Zg. Šiška.Pobuda se nanaša na 
vris rezervnega vodovodnega vira Vodarne Koseze na parceli 
št.1226 k. o. Zg. Šiška. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Za potrebe dolgoročnega zagotavljanja vodooskrbe Ljubljane se 
omogoči izgradnjo vodarne Koseze. Območje se določi na podlagi 
strokovne podlage upravljavca vodovodnega omrežja. 

 

Vlagatelj pobude V. Vutkovič 

Zaporedna številka 
pobude 

808 

Povzetek pobude 1. Pobuda se nanaša na izbris javne poti za pešce, ki poteka preko 
zahodnega roba zemljišč parc. št. 77/1, 77/7, 77/8 in 77/9, vse k. o. 
Vič, saj le ta ne obstaja.  
2. Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 76, 77/1, 77/7, 77/8 in 77/9,vse k. o. Vič, iz CDo v SSce.1. 
Pobuda se nanaša na izbris javne poti za pešce, ki poteka preko 
zahodnega roba zemljišč parc. št. 77/1, 77/7, 77/8 in 77/9, vse k. o. 
Vič, saj le ta ne obstaja.  
2. Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 76, 77/1, 77/7, 77/8 in 77/9,vse k. o. Vič, iz CDo v SSce. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

1. OPN MOL ID določa regulacijske elemente za ureditev javne peš 
poti - varna pot do vrtca; Popravi se le opredelitev prometnice iz 
"obstoječa" v "predvideno".  
2. Pobuda ni v skladu s strateškimi izhodišči in urbanističnim 
konceptom. Enota RD-496 je namenjena razvoju centralnih 
dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje, kamor družinsko 
bivanje ne sodi, zato sprememba namenske rabe v stanovanjske 
površine ni sprejemljiva. 

 

Vlagatelj pobude J. Zadnikar 

Zaporedna številka 
pobude 

1364 

Povzetek pobude Ni vsebine pobude.Ni vsebine pobude. 

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

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Ni vsebine pobude. 

 

Vlagatelj pobude J. Zadnikar 



Zaporedna številka 
pobude 

1365 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na nadomestno gradnjo obstoječega objekta in 
nasprotuje opredelitvi ceste kot javno dobro, saj meni, da s tem 
izgubijo površino za minimalno velikost parcele za gradnjo 
hiše.Pobuda se nanaša na nadomestno gradnjo obstoječega 
objekta in nasprotuje opredelitvi ceste kot javno dobro, saj meni, da 
s tem izgubijo površino za minimalno velikost parcele za gradnjo 
hiše. 

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

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Nadomestna gradnja je mogoča saj veljavni Odlok OPN MOL ID 
določa, da : "pri rekonstrukciji, nadomestni gradnji, nadzidavi, 
dozidavi ali spremembi namembnosti obstoječega objekta je ob 
upoštevanju ostalih določil tega odloka velikost parcele, namenjene 
gradnji, lahko tudi manjša od tiste, ki je določena v preglednici 9." 
Španova pot predstavlja dostop do sedmih hiš in je zato, skladno z 
Zakonom o cestah, opredeljena kot javna pot. 

 

Vlagatelj pobude V. Zajc 

Zaporedna številka 
pobude 

502 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na popravek neskladja med OLN za območje 
urejanja VT 3/1 (Uradni list RS št. 36/2000) in OPN MOL (Uradni 
list RS, št.78/10). Saj OLN predvideva dovoz do objekta Cesta 
dolomitskega odreda 12a in pešpoti k novemu križišču na Cesti 
Dolomitskega odreda, OPN MOL pa v grafičnem delu tega ne 
upošteva in to zemljišče predvideva za stanovanjsko 
gradnjo.Pobuda se nanaša na popravek neskladja med OLN za 
območje urejanja VT 3/1 (Uradni list RS št. 36/2000) in OPN MOL 
(Uradni list RS, št.78/10). Saj OLN predvideva dovoz do objekta 
Cesta dolomitskega odreda 12a in pešpoti k novemu križišču na 
Cesti Dolomitskega odreda, OPN MOL pa v grafičnem delu tega ne 
upošteva in to zemljišče predvideva za stanovanjsko gradnjo. 

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

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem lokacijskem načrtu 
za območje urejanja VT 3/1 (Uradni list RS št. 36/00) niso predmet 
OPN MOL ID. 
V povezavi s pobudo z zaporedno številko 2274 se v grafični del 
OPN MOL ID doda regulacijske elemente za določitev javne poti za 
ves promet skladno s potekom mej zemljišč in obstoječim stanjem 
v prostoru. 
Med priključkom predvidene nove ceste za ves promet na C. 
Dolomitskega odreda in predvidenim križiščem nove povezovalne 
ceste s C. Dolomitskega odreda je premajhna razdalja, zato ni 
možno izvesti polnega priključka, temveč le priključek desno-
desno. Zato je povezava predvidene nove ceste za ves promet po 
obstoječi cesti na C. na Vrhovce nujna za funkcioniranje obstoječih 
in novih objektov. 

 

Vlagatelj pobude V. Zajc 

Zaporedna številka 
pobude 

2322 



Povzetek pobude Pobuda se nanaša na razlastitev zemljišč za potrebe izgradnje 
povezovalne ceste na parcelah št. 1414/35, 1414/34, 1414/33, 
1414/17, 2013/5 in 1435/6 vse k. o. Vič.Pobuda se nanaša na 
razlastitev zemljišč za potrebe izgradnje povezovalne ceste na 
parcelah št. 1414/35, 1414/34, 1414/33, 1414/17, 2013/5 in 1435/6 
vse k. o. Vič. 

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

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Postopek razlastitve zemljišč ni predmet OPN MOL ID.  
 
V povezavi s pobudo z zaporedno številko 2274 se v grafični del 
OPN MOL ID doda regulacijske elemente za določitev odseka 
javne poti za ves promet skladno s potekom mej zemljišč in 
obstoječim stanjem v prostoru ter skladno z predvidenimi novimi 
prometnimi ureditvami. 

 

Vlagatelj pobude F. Zdešar 

Zaporedna številka 
pobude 

478 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 937/1, k. o. Grič, iz kmetijskih površin (K2) v zazidljivo zemljišče 
(gradnja 4 individualnih stanovanjskih objektov).Pobuda se nanaša 
na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 937/1, k. o. Grič, 
iz kmetijskih površin (K2) v zazidljivo zemljišče (gradnja 4 
individualnih stanovanjskih objektov). 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji - poseg ne 
zaokrožuje naselja. Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi 
režimi, saj je v najboljših kmetijskih zemljišč. Z nadaljnjimi posegi v 
kmetijska zemljišča bi bili v neskladju s strateškimi izhodišči, ki 
narekujejo trajnostno in racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z 
zgostitvami poselitve znotraj sedanjih zazidalnih površin 
(zapolnitve, zaokrožitve, prenove) ter preprečevanjem in sanacijo 
razpršene gradnje. 

 

Vlagatelj pobude P. Zver 

Zaporedna številka 
pobude 

1022 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1513, k. o. Brdo, iz gozdnih površin v zazidljivo zemljišče 
(strnjena individualna stanovanjska gradnja).Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1513, k. o. Brdo, iz 
gozdnih površin v zazidljivo zemljišče (strnjena individualna 
stanovanjska gradnja). 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji - poseg ne 
zaokrožuje naselja. Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi 
režimi, saj je v območju gozdov. Z nadaljnjimi posegi v gozdove bi 
bili v neskladju s strateškimi izhodišči, ki narekujejo trajnostno in 
racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z zgostitvami poselitve 
znotraj sedanjih zazidalnih površin (zapolnitve, zaokrožitve, 
prenove) ter preprečevanjem in sanacijo razpršene gradnje. 

 



Vlagatelj pobude Živalski vrt Ljubljana 

Zaporedna številka 
pobude 

2293 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na:  
a.) širitev ZOO Ljubljana v smeri proti Mostecu,  
b.) spremembo dopustne višine objektov (dopustiti do P+1),  
c.) ureditev večjega števila parkirišč,  
d.) ureditev interventne poti okrog oboda ZOO Ljubljana in 
postavitev ograje ob notranji strani interventne poti,  
e.) ureditev vstopne točke KP TRŠ ob glavnem vhodu v ZOO LJ,  
f.) predlog ureditve postajališča BicikeLJ pri ZOO;Pobuda se 
nanaša na:  
a.) širitev ZOO Ljubljana v smeri proti Mostecu,  
b.) spremembo dopustne višine objektov (dopustiti do P+1),  
c.) ureditev večjega števila parkirišč,  
d.) ureditev interventne poti okrog oboda ZOO Ljubljana in 
postavitev ograje ob notranji strani interventne poti,  
e.) ureditev vstopne točke KP TRŠ ob glavnem vhodu v ZOO LJ,  
f.) predlog ureditve postajališča BicikeLJ pri ZOO; 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

a.) Pobuda je delno sprejemljiva. Omogoči se razvoj ZOO Ljubljana 
s širitvijo na zahod. Širitev stavbnih površin se izvede z 
upoštevanjem meje širitve, ki je bila dogovorjena na usklajevalnem 
sestanku z nosilcema urejanja prostora s področja gozdov ter 
varstva narave in njunih dopolnjenih 1. mnenjih. 
b.) Pobuda je sprejemljiva. Popravi se dopustna višina objektov - 
za upravne stavbe se dopusti višina do P+1. 
c.) Pobuda je delno sprejemljiva. Potrebe po parkiriščih so večje od 
obstoječih cca. 200 PM (cca. 100 PM na območju in cca. 100 PM 
na drugi strani Večne poti). Zato OPN MOL ID ohranja v veljavi 
Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI3/3 Biotehniška 
fakulteta (Uradni list RS, št. 123/04 in 78/10), ki na drugi strani 
Večne poti omogoča gradnjo garažne hiše s 300 PM. Pobuda za 
zagotovitev 1200 – 1300 PM je pretirana, saj so dogodki s tolikšnim 
številom vozil redki, hkrati pa je v nasprotju s strategijo o razvoju 
prometa v Ljubljani, ki podpira razvoj javnega mestnega prometa, 
kolesarskega prometa in peš prometa. Neodvisno od OPN MOL ID 
se po Večni poti uvaja nova redna avtobusna povezava. 
Pobuda glede levih zavijalcev in varnejšega prehoda ceste je že 
vključena v OPN MOL ID. OPN MOL ID ima EUP RŽ-139 (Večna 
pot) zrisano v zadostni širini, da se na Večni poti omogoči umirjanje 
prometa ter da se vozna pasova ločita z zelenico, ki jo pred križišči 
zamenja pas za leve zavijalce. Širina RŽ-139 prav tako že 
omogoča izvedbo avtobusnega postajališča na ločenem pasu. 
Sama izvedba naštetih ureditev ni predmet OPN MOL ID. 
d.) Pobuda je delno sprejemljiva. V EUP RŽ-225 je zapisan 
urbanistični pogoj, da je gradnja ograj "možna samo z odmikom od 
meje območja navznoter za 20,00 oz. 25,00 m in ozelenitvijo 
zunanjega dela ograje". Iz navedenega ni jasno razvidno, da velja 
to določilo za notranje ograde za živali, zato se zaradi večne 
jasnosti določila se izvede tehnični popravek, in sicer se pojem 
"ograja" zamenja z "ograda". 
Izvedba interventne poti se ne nanaša na vsebine OPN MOL ID. 
e.) Pobuda je sprejemljiva. V sklopu vstopnega objekta v ZOO se 
zaradi sinergičnega učinka omogoči tudi ureditev vstopne točke v 



Krajinski park Tivoli-Rožnik-Šišenski hrib. 
f.) Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID. OPN MOL ID 
omogoča izvedbo postaje za BicikeLJ, sama izvedba pa ni predmet 
OPN MOL ID. 

 

 


