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M. Arko
1875
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe delov EUP RN387, RN-485 in RN-345 iz gozdnih površin (Go) v stanovanjske in
kmetijske površine ter iz stanovanjskih površin v kmetijske površine
z namenom, da se namenska raba prilagodi izvedenemu
stanju.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe delov
EUP RN-387, RN-485 in RN-345 iz gozdnih površin (Go) v
stanovanjske in kmetijske površine ter iz stanovanjskih površin v
kmetijske površine z namenom, da se namenska raba prilagodi
izvedenemu stanju.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči in
urbanističnim konceptom. Predlagani poseg pomeni širitev
poselitvenega območja, kot ga določa veljavni plan in najedanje
gozdnega roba Golovca. OPN MOL SD določa, da je treba
poselitev z vidika okoljskih potencialov in omejitev načrtovati na
način ohranjanja obsega in celovitosti večjih naravnih površin
(mestnih in primestnih gozdov, sklenjenih kmetijskih površin,
Golovec...), izogibanja umeščanja objektov in infrastrukture znotraj
teh območij ali »najedanja« robov. Poleg tega je treba v območju
ohraniti javno pot na Golovec.
B. Bašelj
459
Pobuda se nanaša na sprememba namenske rabe zemljišča
parc.št 1468/2 k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskih površin v
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na
sprememba namenske rabe zemljišča parc.št 1468/2 k. o.
Trnovsko predmestje, iz kmetijskih površin v zazidljivo zemljišče za
stanovanjsko gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in urbanističnim
kriterijem. Predlagan poseg je na območju Nature 2000, ekološko
pomembnem območju, v območju Krajinskega parka Ljubljansko
barje, na območju varstva kulturne dediščine in vplivnem območju
spomenika kulturne dediščine ter na poplavnem območju (območje
srednje nevarnosti). Poleg tega predlagan poseg ni v skladu z
urbanističnim konceptom, saj poseg predstavlja širitev območja
poselitve na zavarovano območje barja ter hkrati širitev naselja v
katerem so še prostorske rezerve.

BETA D.O.O.
470
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 2408/10, k. o. Rudnik, iz kmetijskih površin v zazidljive površine,
oziroma na vzpostavitev namenske rabe iz leta 2007.Pobuda se
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 2408/10,
k. o. Rudnik, iz kmetijskih površin v zazidljive površine, oziroma na
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vzpostavitev namenske rabe iz leta 2007.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči in z
urbanističnimi kriteriji usmerjanja poselitve v zgoščanje in
zaokroževanje poselitve obstoječih naselij in mestnih območij.
Poselitev se usmerja v nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih
naseljih, širitve poselitve so le posledica zaokroževanja ter
organizirane gradnje.
Navedena parcela je bila v preteklosti opredeljena kot kmetijsko
(nezazidljivo) zemljišče in ni bila pozidana. Parcela ostaja
opredeljena kot nezazidljiva tudi, ker je na tem območju
pomembno, da se ohranja zeleni preduh med naselji Gornji in
Spodnji Rudnik, kjer se pobočje Golovca spusti do Dolenjske ceste
in se stika s kmetijskimi površinami, ki se nadaljujejo proti jugu, in
ker je v okolici predvidena nova cestna povezava za sklenitev
drugega ljubljanskega prometnega obroča s predorom pod
Golovcem, ki pomeni poslabšanje pogojev za bivanje.
Upoštevanje pobude bi ustvarilo zlivanje naselij in širjenje
razpršene gradnje, ki je v prostoru negativen, degradirajoč pojav,
zato je širitev razpršene gradnje tudi zakonsko prepovedana.

L. Bezlaj
1437
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 1802 k. o. Tomišelj, iz kmetijskih površin v zazidljivo zemljišče
za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe zemljišča parc. št. 1802 k. o. Tomišelj, iz kmetijskih
površin v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in urbanističnim
kriterijem. Predlagan poseg predstavlja širitev obstoječega območja
razpršene gradnje na območju, ki je slabo komunalno opremljeno.
Poleg tega se poseg nahaja na območju Nature 2000, ekološko
pomembnem območju, znotraj Krajinskega parka Ljubljansko barje,
na območju varstva kulturne dediščine in na poplavno ogroženem
območju (območje velike in srednje nevarnosti).

M. Bizjak
757
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 2350/10, k. o. Rudnik, iz gozdne površine v zazidljivo
zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe
zemljišča parc. št. 2350/10, k. o. Rudnik, iz gozdne površine v
zazidljivo zemljišče.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi kriteriji in
varstvenimi režimi: poseg ne pomeni zaokroževanje naselja,
dostop do zemljišča ni urejen, nahaja se na območju srednje
ogroženosti s plazovi in na območju gozdov, na katerih strateške
usmeritve ne predvidevajo novih poselitvenih površin. Z nadaljnjimi

posegi v gozdna 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). Gre za izredno občutljivo
območje - Golovec, ki je eden od petih zelenih klinov Ljubljane. Ti
prodirajo v središče mesta in se navezujejo na krajinsko zaledje
mesta. Imajo za mesto poseben pomen, tako iz funkcionalnočlenitvenih kot tudi ekoloških vidikov. Ena osnovnih strateških
usmeritev je ohranitev vseh petih zelenih klinov. Še nepozidano
območje Golovca se v največji možni meri ščiti pred nadaljnjo
pozidavo.
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F. Bučar
1390
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc.
št. 1577/1, 1578, 1579, 1582, 1583 in 1584, vse k. o. Trnovsko
predmestje za potrebe legalizacije objektov in za gradnjo
stanovanjskega objekta s pomožnimi objekti.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 1577/1, 1578, 1579,
1582, 1583 in 1584, vse k. o. Trnovsko predmestje za potrebe
legalizacije objektov in za gradnjo stanovanjskega objekta s
pomožnimi objekti.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in urbanističnim
kriterijem. Predlagan poseg je na območju Nature 2000, ekološko
pomembnem območju, v območju Krajinskega parka Ljubljansko
barje, na območju varstva kulturne dediščine ter na poplavno
ogroženem območju (območje majhne in srednje nevarnosti).
Poleg tega predlagan poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom,
saj poseg predstavlja širitev območja razpršene gradnje. Dopustne
posege in ureditve na legalno zgrajenih objektih določa člen odloka
OPN MOL ID, ki obravnava stavbišča objektov razpršene gradnje
na ne stavbnih zemljiščih.

M. in A. Cizel
527
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča
parc. št. 2427/1, k. o. Rudnik, iz kmetijskih površin (K2) v
stanovanjske površine (Ssse), tako da bo imela celotna parcela
enako namensko rabo.Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe dela zemljišča parc. št. 2427/1, k. o. Rudnik, iz
kmetijskih površin (K2) v stanovanjske površine (Ssse), tako da bo
imela celotna parcela enako namensko rabo.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je skladna z urbanističnimi merili: bližina obstoječe
poselitve, odnos do obstoječe morfologije in tipologije poselitve,
dostopnost, komunalna opremljenost in ustrezna namenska raba.
Predlagani poseg se neposredno navezuje na obstoječo poselitev,
gre za zaokrožitev obstoječe pozidave brez posegov na vitalne
zelene površine v naselju, nadaljuje obstoječ tradicionalni

morfološki vzorec poselitve, ne posega v prostor preko obstoječih
grajenih robov – barier, ki ju predstavljata cesta in obstoječa
pozidava, območje je možno ustrezno navezati na obstoječe javne
ceste in poti in zagotoviti opremo z gospodarsko javno
infrastrukturo, namenska raba zaokrožitve je komplementarna z
obstoječo. Zemljišča parc. št. 2402/2, 2427/1 in 2427/53, k. o.
Rudnik, se v celoti priključi k EUP RN-355.
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Črna vas 319
1056
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 1689/625 in 1689/626 k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskega
zemljišča v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo. Menijo, da
naj se popravi zazidljivost zemljišč na stanje planskega akta iz leta
2010.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča
parc. št. 1689/625 in 1689/626 k. o. Trnovsko predmestje, iz
kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko
gradnjo. Menijo, da naj se popravi zazidljivost zemljišč na stanje
planskega akta iz leta 2010.
Pobuda ni sprejemljiva.
Zemljišča na parcelah št. 1689/625 in 1689/626 k. o. Trnovsko
predmestje so bila vrnjena v primarno rabo na podlagi zahtev
nosilcev urejanja prostora (poplavna ogroženost in
naravovarstvene omejitve).
Dopustnost posegov v prostor na območjih, ki so ogrožena zaradi
poplav, ureja posebna državna uredba (Uredba o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda
in morja, Ur.l. RS št. 89/2008). Poplavno ogrožena območja so
prikazana na Karti razredov poplavne nevarnosti, ki je sestavni del
prikaza stanja prostora v Občinskem prostorskem načrtu Mestne
občine Ljubljana (OPN MOL). Omenjena državna uredba določa,
da je na območjih, ki jim je določen razred velike nevarnosti poplav,
gradnja stanovanjskih stavb prepovedana.
S. in M. Ćulibrk
180
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 350/634, k. o. Karlovško predmestje, iz kmetijskih površin v
zazidljive površine.Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe zemljišča parc. št. 350/634, k. o. Karlovško predmestje, iz
kmetijskih površin v zazidljive površine.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni v skladu z s strateškimi izhodišči in urbanističnim
konceptom. Predlagani poseg se nahaja na območju najboljših
kmetijskih zemljišč, na katerih strateške usmeritve ne predvidevajo
novih poselitvenih površin. Obravnavano območje je bilo tudi po
prej veljavnem planu namenjeno kmetijskim površinam in ne
stanovanjem. Urbanistična merila določajo, da se območij
razpršene gradnje (stavbišča) ne širi, nova razpršena gradnja ni

sprejemljiva.
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DBS Leasing d.o.o.
2380
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc.
št. 198/6, 198/8 in 200/3, vsa k. o. Rudnik, iz kmetijskih površin v
zazidljive površine, namenjene servisnim dejavnostim, in dopolnitev
celovitih ukrepov na poplavnem področju Malence po idejni zasnovi
zadrževalnika visokih voda in ureditve vodotoka Malence (v prilogi
pobude).Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe
zemljišč parc. št. 198/6, 198/8 in 200/3, vsa k. o. Rudnik, iz
kmetijskih površin v zazidljive površine, namenjene servisnim
dejavnostim, in dopolnitev celovitih ukrepov na poplavnem področju
Malence po idejni zasnovi zadrževalnika visokih voda in ureditve
vodotoka Malence (v prilogi pobude).
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda za spremembo namenske rabe ni sprejemljiva. Predlagani
poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na območju
kmetijskih zemljišč in na območju velike in srednje poplavne
nevarnosti. 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. V
bližini te lokacije so v poslovni coni Rudnik sorazmerno velika
nepozidana stavbna zemljišča, ki so bolj primerna od predlagane
lokacije.
B. Dobrič
401
Pobuda se nanaša na spremembo načina urejanja zemljišč parc.
št. 383/7, 383/13 in 383/130, vsa k. o. Karlovško predmestje, ki se
nahajajo v EUP RN-571, iz OPPN v OPN.Pobuda se nanaša na
spremembo načina urejanja zemljišč parc. št. 383/7, 383/13 in
383/130, vsa k. o. Karlovško predmestje, ki se nahajajo v EUP RN571, iz OPPN v OPN.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda za spremembo načina urejanja ni sprejemljiva. Predlagani
poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji in Strokovnimi podlagami
za vpadnice (LUZ, 2013). Izločitev objektov iz OPPN na tem mestu
ni ustrezna. Urejanje z OPPN je določeno, ker gre za območje, ki
ga je treba obravnavati celostno s prostorskega, oblikovnega in
infrastrukturnega vidika v zasledovanju strateško zastavljenega
cilja po zgoščanju poselitve ob vpadnicah, predvsem v obliki
razvoja mešane dejavnosti (poslovno-trgovska, javna,
stanovanjska), ter za območje izravnalnega ukrepa za varstvo pred
poplavami. Urbanistična rešitev, ki bo izhajala iz OPPN, bo v čim
večji meri upoštevala obstoječe objekte, zato se dopušča normalno
funkcioniranje le teh tako, da se dopolni urbanistične pogoje za
EUP.
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A. Dolinšek
596
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča na
parceli št. 1689/3 k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskih površin v
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišča na parceli št. 1689/3 k. o.
Trnovsko predmestje, iz kmetijskih površin v zazidljivo zemljišče za
stanovanjsko gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti tako varstvenim in
urbanističnim kriterijem. Predlagan poseg ni v skladu z
urbanističnim konceptom, saj poseg pomeni širitev obstoječega
območja razpršene gradnje na zavarovanem območju Barja, zato
širitev ni opravičljiva. Poleg tega poseg predstavlja širitev na
območju Nature 2000, ekološko pomembnem območju, območju
Krajinskega parka Ljubljansko barje, na območju varstva kulturne
dediščine in na območju poplav (območje majhne poplavne
nevarnosti).
A. Dolinšek
599
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc.
št. 1567/83, 1567/82 in 1567/62, vse k. o. Trnovsko predmestje, iz
kmetijskih površin v zazidljivo zemljišče. Sprememba namenske
rabe je namenjena ureditvi logističnega centra za podjetje Dolinšek
Transport d.o.o. s pripadajočimi objekti in možnostjo začasnega
deponiranja gradbenega materiala.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 1567/83, 1567/82 in
1567/62, vse k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskih površin v
zazidljivo zemljišče. Sprememba namenske rabe je namenjena
ureditvi logističnega centra za podjetje Dolinšek Transport d.o.o. s
pripadajočimi objekti in možnostjo začasnega deponiranja
gradbenega materiala.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in urbanističnim
kriterijem. Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom,
saj pomeni nastanek novega žarišča razpršene gradnje ter širitve
navzven na kmetijska območja v odprto kmetijsko krajino izven
strnjenih naselij. Hkrati posegi predstavljajo širitev na zavarovana
območja in sicer na območje Nature 2000, ekološko pomembno
območje, zavarovano območje, v Krajinski park Ljubljansko barje,
na območje kulturne dediščine, na komplekse najboljših kmetijskih
zemljišč ter na območje poplav (območje majhne poplavne
nevarnosti).
A. Dolinšek
602
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Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 1689/293 k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskega zemljišča v
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1689/293 k. o.
Trnovsko predmestje, iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in urbanističnim
kriterijem. Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom,
saj poseg pomeni širitev obstoječega območja razpršene gradnje
na zavarovanem območju Barja, zato širitev ni opravičljiva. Poleg
tega poseg predstavlja širitev na območju Nature 2000, ekološko
pomembnem območju, območju Krajinskega parka Ljubljansko
barje, na območju varstva kulturne dediščine in na območju poplav
(območje srednje poplavne nevarnosti).
A. Dolinšek
604
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc.
št. 1567/80, 1567/81 in 1567/95, vse k. o. Trnovsko predmestje, iz
kmetijskih površin v zazidljivo zemljišče. Sprememba namenske
rabe je namenjena ureditvi logističnega centra za podjetje Dolinšek
Transport d.o.o. s pripadajočimi objekti in možnostjo začasnega
deponiranja gradbenega materiala.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 1567/80, 1567/81 in
1567/95, vse k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskih površin v
zazidljivo zemljišče. Sprememba namenske rabe je namenjena
ureditvi logističnega centra za podjetje Dolinšek Transport d.o.o. s
pripadajočimi objekti in možnostjo začasnega deponiranja
gradbenega materiala.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in urbanističnim
kriterijem. Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom,
saj pomeni nastanek novega žarišča razpršene gradnje ter širitve
navzven na kmetijska območja v odprto kmetijsko krajino izven
strnjenih naselij. Hkrati poseg predstavlja širitev na zavarovana
območja, in sicer na območje Nature 2000, ekološko pomembno
območje, zavarovano območje, v Krajinski park Ljubljansko barje,
na območje kulturne dediščine, na komplekse najboljših kmetijskih
zemljišč ter na območje poplav (območje srednje poplavne
nevarnosti).
M. Dolinšek
608
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 1689/293 k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskega zemljišča v
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1689/293 k. o.
Trnovsko predmestje, iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in urbanističnim
kriterijem. Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom,
saj poseg pomeni širitev obstoječega območja razpršene gradnje
na zavarovanem območju Barja, zato širitev ni opravičljiva. Poleg
tega poseg predstavlja širitev na območju Nature 2000, ekološko
pomembnem območju, območju Krajinskega parka Ljubljansko
barje, na območju varstva kulturne dediščine in na poplavno
ogroženem območju (območje srednje nevarnosti).

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

M. Dolinšek
609

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc.
št. 1567/80, 1567/81 in 1567/95, vse k. o. Trnovsko predmestje, iz
kmetijskih površin v zazidljivo zemljišče. Sprememba namenske
rabe je namenjena ureditvi logističnega centra za podjetje Dolinšek
Transport d.o.o. s pripadajočimi objekti in možnostjo začasnega
deponiranja gradbenega materiala.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 1567/80, 1567/81 in
1567/95, vse k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskih površin v
zazidljivo zemljišče. Sprememba namenske rabe je namenjena
ureditvi logističnega centra za podjetje Dolinšek Transport d.o.o. s
pripadajočimi objekti in možnostjo začasnega deponiranja
gradbenega materiala.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in urbanističnim
kriterijem. Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom,
saj pomeni nastanek novega žarišča razpršene gradnje ter širitve
navzven na kmetijska območja v odprto kmetijsko krajino izven
strnjenih naselij. Hkrati poseg predstavlja širitev na zavarovana
območja, in sicer na območje Nature 2000, ekološko pomembno
območje, zavarovano območje, v Krajinski park Ljubljansko barje,
na območje kulturne dediščine, na komplekse najboljših kmetijskih
zemljišč ter na poplavno ogroženo območje (območje srednje
nevarnosti).
M. Dolinšek
1748
Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta oziroma spremembo
prostorskih izvedbenih pogojev za zemljišče parc. št. 430/12, k. o.
Karlovško predmestje, tako da bodo dopustni manjši
odmiki.Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta oziroma
spremembo prostorskih izvedbenih pogojev za zemljišče parc. št.
430/12, k. o. Karlovško predmestje, tako da bodo dopustni manjši
odmiki.
Pobuda je delno sprejemljiva.
V skladu s presojo sprejemljivosti pobud za legalizacijo
nedovoljenih gradenj v okviru postopka sprememb in dopolnitev
OPN MOL ID je legalizacija na obstoječem stavbnem zemljišču, ki
ni na varovanih območjih, pogojno sprejemljiva, če je nedovoljena

gradnja neskladna le z enim od določil OPN MOL ID (v tem primeru
z določili o odmikih). Ker gradnja zadošča ostalim pogojem odloka,
se doda PPIP, ki dopušča gradnjo na parcelno mejo ob soglasju
lastnika sosednjega zemljišča.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

G. Drofenik
195
Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta oziroma spremembo
namenske rabe, ki bi omogočila pridobitev gradbenega dovoljenja
na zemljišču parc. št. 1809/2 k. o. Tomišelj.Pobuda se nanaša na
legalizacijo objekta oziroma spremembo namenske rabe, ki bi
omogočila pridobitev gradbenega dovoljenja na zemljišču parc. št.
1809/2 k. o. Tomišelj.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda za legalizacijo se obravnava kot pobudo za spremembo
namenske rabe - za možnost legalizacije objekta bi bilo treba
opredeliti stavbno zemljišče, kar pa je v neskladju s strateškimi
izhodišči in z urbanističnimi kriteriji usmerjanja poselitve v
zgoščanje, zapolnjevanja vrzeli in zaokroževanje poselitve
obstoječih naselij in mestnih območij.
Razpršena gradnja je negativni pojav v prostoru, ki ga je potrebno v
največji možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj značilna
neracionalna izraba prostora, nezadostna komunalna opremljenost,
ipd. Navedenim načelom sledi tudi ZPNačrt in na njegovi podlagi
izdani predpisi, ki nove razpršene gradnje ne dopuščajo več, za
obstoječo pa predpisujejo samo sanacijo, v kolikor je ta mogoča.
Območje obravnavano v pobudi je opredeljeno kot stavbišče
objektov razpršene gradnje na ne stavbnih zemljiščih. Dopustne
posege in ureditve na legalno zgrajenih objektih določa člen odloka
OPN MOL ID, ki obravnava stavbišča objektov razpršene gradnje
na ne stavbnih zemljiščih.
Poleg tega je poseg tudi v neskladju z varstvenimi režimi. Poseg
predstavlja širitev obstoječega območja razpršene gradnje na
območje Krajinskega parka Ljubljansko barje (III. varstveno
območje), Nature 2000, ekološko pomembno območje, na območje
varstva kulturne dediščine, na poplavno ogroženo območje
(območje srednje in velike nevarnosti).
Factor leasing d.o.o. - v stečaju
586
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 350/233, k. o. Karlovško predmestje, iz kmetijskih površin v
zazidljive površine.Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe zemljišča parc. št. 350/233, k. o. Karlovško predmestje, iz
kmetijskih površin v zazidljive površine.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni v skladu z urbanističnimi kriteriji - poseg ne pomeni
zaokroževanje naselja, poleg tega so v bližini še nepozidana
stavbna zemljišča. Predlagan poseg se nahaja na območju
najboljših kmetijskih zemljišč, na katerih strateške usmeritve ne

predvidevajo novih poselitvenih površin. 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). Poleg tega se poseg nahaja v
območju majhne poplavne nevarnosti in območju izravnalnega
protipoplavnega ukrepa.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

M. Glavan
171
Pobuda se nanaša na spremembo načina urejanja zemljišč parc.
št. 120/8, 120/14 in 120/15, vsa k. o. Rudnik, ki se nahajajo v EUP
RN-400, iz OPPN v OPN, ter priključitev k EUP RN-355.Pobuda se
nanaša na spremembo načina urejanja zemljišč parc. št. 120/8,
120/14 in 120/15, vsa k. o. Rudnik, ki se nahajajo v EUP RN-400, iz
OPPN v OPN, ter priključitev k EUP RN-355.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda za spremembo načina urejanja je sprejemljiva. Predlagani
poseg je v skladu z urbanističnimi merili: zaokrožitev obstoječe
pozidave, dostopnost, komunalna opremljenost in ustrezna
namenska raba. Gre za degradirana zemljišča v »vogalu«
predvidenega OPPN, ki so od ostalega območja OPPN ločena z
rezervatom za prometnico, ki zagotavlja dostop do območja.
M. B. Gorenšek
1197
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 611/50 k. o. Karlovško predmestje, iz kmetijskega zemljišča v
zazidljivo zemljišče. Menijo, da je potrebno obstoječemu objektu
razpršene gradnje določiti stavbno zemljišče saj ima objekt plačane
dajatve in pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-1512/92 z dne
28. 9. 1993.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe
zemljišča parc. št. 611/50 k. o. Karlovško predmestje, iz
kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče. Menijo, da je potrebno
obstoječemu objektu razpršene gradnje določiti stavbno zemljišče
saj ima objekt plačane dajatve in pridobljeno gradbeno dovoljenje
št. 351-1512/92 z dne 28. 9. 1993.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva tako, da se enoto urejanja prostora BČ-534
razširi tako, da smiselno zajame obstoječi objekt z pridobljenim GD,
na delu parcele 611/50 k. o. Karlovško predmestje, in zaokroži
poselitev. S to zaokrožitvijo se bo uskladilo OPN z obstoječim
stanjem na terenu.

T. Gorjanc
1741
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča
par. št. 1689/769, 1689/768, 1689/770 in 1689/170 k. o. Trnovsko

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

predmestje, iz kmetijskih površin v zazidljivo zemljišče oziroma na
spremembo odmika od K1 na 1,5m. Ugotavljajo, da zaradi
zahtevanega odmika od K1 ne morejo graditi načrtovanega
stanovanjskega objekta.Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe dela zemljišča par. št. 1689/769, 1689/768,
1689/770 in 1689/170 k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskih
površin v zazidljivo zemljišče oziroma na spremembo odmika od K1
na 1,5m. Ugotavljajo, da zaradi zahtevanega odmika od K1 ne
morejo graditi načrtovanega stanovanjskega objekta.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Ker je odmik od kmetijskih zemljišč določen strožje od splošnega
odmika se pobuda upošteva tako, da se popravi deveti odstavek
24. člen Odloka OPN MOL ID, ki dopušča da je odmik stavbe tipa
NA, NB (niz), ND lahko tudi manjši, če s tem pisno soglašajo
lastniki sosednjih parcel, vendar ne manj kot "...1,50 m od parcelne
meje za stavbe iz prvega odstavka tega člena in stavbe iz četrtega
odstavka tega člena, ki so nižje od 14,00 m,...".

Gramag d.o.o.
581
Pobuda se nanaša na spremembo načina urejanja zemljišč parc.
št. 517/6 in 517/10, k. o. Karlovško predmestje, ki se nahajata v
EUP RN-447, iz OPPN v OPN.Pobuda se nanaša na spremembo
načina urejanja zemljišč parc. št. 517/6 in 517/10, k. o. Karlovško
predmestje, ki se nahajata v EUP RN-447, iz OPPN v OPN.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda za spremembo načina urejanja ni sprejemljiva. Predlagani
poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji in varstvenimi režimi.
Zemljišči sta delno v območju srednje poplavne nevarnosti in
predstavljata del sklopa nezazidanih stavbnih zemljišč, kar pomeni,
da je njuna vključenost v OPPN upravičena. Namen urejanja
nepozidanih površin z OPPN je, da se prostor uredi celostno, tako
prostorsko in oblikovno kot tudi infrastrukturno.
K. Gregorič
1571
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 432/23, k. o. Karlovško predmestje, iz površin za oddih,
rekreacijo in šport (ZS) v stanovanjske površine.Pobuda se nanaša
na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 432/23, k. o.
Karlovško predmestje, iz površin za oddih, rekreacijo in šport (ZS) v
stanovanjske površine.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnim
konceptom in varstvenim režimom – nahaja se na območju kulturne
dediščine Ljubljana – Kolišče Ilovica. Območje ob Ljubljanici je
namenjeno zeleni parkovni obvodni potezi, ki je v severnem delu
namenjena oddihu, športu in rekreaciji, v južnem delu pa območju
za vrtičke. Gre za večje razvojno območje, mestni park in del
južnega zelenega klina, skozi katerega poteka Pot spominov in

tovarištva. Zeleni klini prodirajo v središče mesta in se navezujejo
na krajinsko zaledje mesta. Imajo za mesto poseben pomen, tako
iz funkcionalno-členitvenih kot tudi ekoloških vidikov. Ustvarjajo
ustrezne mikro in mezoklimatske razmere in omogočajo
prevetrenost mesta kot tudi vzpostavljanje naravnih koridorjev v
zaledje. Vsak od klinov ima v prostoru mesta svoj nezamenljivi
pomen, zato je ena osnovnih strateških usmeritev ohranitev vseh
petih zelenih klinov. Obravnavano območje je bilo že po sedaj
veljavnem planu namenjeno odprtim rekreacijskim površinam in ne
stanovanjem. Obravnavana zemljišča tako ostajajo opredeljena kot
območje ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport in so predmet
OPPN Marina Livada. V območju je dopustna samo ureditev
odprtih zelenih rekreacijskih površin (otroških igrišč, športnih igrišč,
pešpoti, parkovnih ureditev in zasaditev brežin ter nabrežij) in
marine za večja rečna plovila s pripadajočimi servisnimi objekti.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča

I. T. Gruden
1058
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 1689/622 in 1689/621 k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskega
zemljišča v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št.
1689/622 in 1689/621 k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskega
zemljišča v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.
Zemljišča na parcelah št. 1689/622 in 1689/621 k. o. Trnovsko
predmestje so bila vrnjena v primarno rabo na podlagi zahtev
nosilcev urejanja prostora (poplavna ogroženost in
naravovarstvene omejitve).
Dopustnost posegov v prostor na območjih, ki so ogrožena zaradi
poplav, ureja posebna državna uredba (Uredba o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda
in morja, Ur.l. RS št. 89/2008). Poplavno ogrožena območja so
prikazana na Karti razredov poplavne nevarnosti, ki je sestavni del
prikaza stanja prostora v Občinskem prostorskem načrtu Mestne
občine Ljubljana (OPN MOL). Omenjena državna uredba določa,
da je na območjih, ki jim je določen razred velike nevarnosti poplav,
gradnja stanovanjskih stavb prepovedana.

Hoing d.o.o.
1429
Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta na zemljiščih parc. št.
2406/36 in 2406/15, k. o. Rudnik, in sicer tako, da se dopusti
odstopanje od določil OPN MOL ID glede odmikov.Pobuda se
nanaša na legalizacijo objekta na zemljiščih parc. št. 2406/36 in
2406/15, k. o. Rudnik, in sicer tako, da se dopusti odstopanje od
določil OPN MOL ID glede odmikov.
Pobuda je delno sprejemljiva.
V skladu s presojo sprejemljivosti pobud za legalizacijo

do pobude

nedovoljenih gradenj v okviru postopka sprememb in dopolnitev
OPN MOL ID je legalizacija na obstoječem stavbnem zemljišču, ki
ni na varovanih območjih, pogojno sprejemljiva, če je nedovoljena
gradnja neskladna le z enim od določil OPN MOL ID (v tem primeru
z določili o odmikih). Ker gradnja zadošča ostalim pogojem odloka,
se doda PPIP, ki dopušča gradnjo na parcelno mejo ob soglasju
lastnika sosednjega zemljišča.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

J. Holobar
318

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 252/1, k. o. Rudnik, iz kmetijskih površin v zazidljive
površine.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe
zemljišča parc. št. 252/1, k. o. Rudnik, iz kmetijskih površin v
zazidljive površine.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni v skladu z s strateškimi izhodišči in urbanističnim
konceptom zgoščanja in zaokroževanja naselij. Lokacija se ne
nahaja v bližini obstoječe poselitve, temveč na območju kmetijskih
zemljišč ob vznožju griča, kjer strateške usmeritve na predvidevajo
novih poselitvenih površin. Gradnja na lokaciji bi pomenila novo
razpršeno gradnjo, ki je v prostoru nezaželen pojav, zato
sprememba v zazidljivo zemljišče ni opravičljiva.

D. Hren
970
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 1698/514 k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskega zemljišča v
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1698/514 k. o.
Trnovsko predmestje, iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in urbanističnim
kriterijem. Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom,
saj poseg pomeni širitev obstoječega območja razpršene gradnje
na zavarovanem območju Barja, zato širitev ni opravičljiva. Poleg
tega poseg predstavlja širitev na območju Nature 2000, ekološko
pomembnem območju, območju Krajinskega parka Ljubljansko
barje, na območju varstva kulturne dediščine, poplavno ogroženem
območju (območje srednje in majhne nevarnosti).

C. Japelj
420
Pobuda se nanaša na spremembo rabe prostora zemljišča parc. št.
2796/10 k. o. Tomišelj, iz kmetijskih površin v zazidljivo zemljišče,
namenjena stanovanjski gradnji. Menijo, da je širitev zazidljivosti
smiselna saj je predmetno zemljišče iz treh strani že obdano z
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zazidljivimi površinami.Pobuda se nanaša na spremembo rabe
prostora zemljišča parc. št. 2796/10 k. o. Tomišelj, iz kmetijskih
površin v zazidljivo zemljišče, namenjena stanovanjski gradnji.
Menijo, da je širitev zazidljivosti smiselna saj je predmetno
zemljišče iz treh strani že obdano z zazidljivimi površinami.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in urbanističnim
kriterijem. Poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom, saj
predstavlja širitev območja poselitve na zavarovano območje Barja.
Predlagan poseg je na območju Nature 2000, ekološko
pomembnem območju, v Krajinskem parku Ljubljansko Barje (III.
varstveno območje), na območju varstva kulturne dediščine,
poplavnem ogroženem območju (območje srednje nevarnosti).

Javni stanovanjski sklad MOL
1954
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe in tipologije
zazidave v EUP RN-408, tako da se namenska raba SSce pretežno eno- in dvostanovanjske površine spremeni v SSsv splošne večstanovanjske površine in tip stavb iz NB – nizka stavba
v nizu v V – visoka prostostoječa stavba.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe in tipologije zazidave v EUP RN-408,
tako da se namenska raba SSce - pretežno eno- in
dvostanovanjske površine spremeni v SSsv - splošne
večstanovanjske površine in tip stavb iz NB – nizka stavba v nizu v
V – visoka prostostoječa stavba.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda za spremembo namenske rabe in tipologije zazidave je
skladna s strateškimi usmeritvami razvoja MOL in urbanističnimi
merili: dostopnost, komunalna opremljenost, ustrezna namenska
raba. V skladu s strategijo trajnostnega razvoja MOL se zgoščuje
pozidavo na zazidljivih in že infrastrukturno opremljenih območjih.
Predlagana lokacija je prometno dostopna, predlagana namenska
raba pa je komplementarna z obstoječo. Namensko rabo se
spremeni v splošne večstanovanjske površine (SSsv), tip stavb pa
v visoka prostostoječa stavba (V). Dopustna višina objektov je P+2.

M. Kanc
375
Pobuda se nanaša na spremembo načina urejanja zemljišč parc.
št. 383/14, 383/8 in 383/24, vsa k. o. Karlovško predmestje, ki se
nahajajo v EUP RN-571, iz OPPN v OPN.Pobuda se nanaša na
spremembo načina urejanja zemljišč parc. št. 383/14, 383/8 in
383/24, vsa k. o. Karlovško predmestje, ki se nahajajo v EUP RN571, iz OPPN v OPN.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobuda za spremembo načina urejanja ni sprejemljiva. Predlagani
poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji in Strokovnimi podlagami
za vpadnice (LUZ, 2013). Izločitev objektov iz OPPN na tem mestu
ni ustrezna. Urejanje z OPPN je določeno, ker gre za območje, ki

ga je treba obravnavati celostno s prostorskega, oblikovnega in
infrastrukturnega vidika v zasledovanju strateško zastavljenega
cilja po zgoščanju poselitve ob vpadnicah, predvsem v obliki
razvoja mešane dejavnosti (poslovno-trgovska, javna,
stanovanjska), ter za območje izravnalnega ukrepa za varstvo pred
poplavami. Urbanistična rešitev, ki bo izhajala iz OPPN, bo v čim
večji meri upoštevala obstoječe objekte, zato se dopušča normalno
funkcioniranje le teh z dopolnitvijo urbanističnih pogojev za EUP,
tako da dopuščajo dozidave, nadzidave, rekonstrukcije,
vzdrževalna dela, odstranitev objektov, nadomestne gradnje in
gradnjo objektov za lastne potrebe že do uveljavitve OPPN.
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E. in J. Kek
241
Pobuda se nanaša na poravnavo meje zazidljivosti EUP BČ-475 na
zemljišču parc. št. 2796/13 k. o. Tomišelj. Menijo, da se mora meja
zazidljivosti na predmetni parceli potekati enako kot na sosedni
parceli.Pobuda se nanaša na poravnavo meje zazidljivosti EUP
BČ-475 na zemljišču parc. št. 2796/13 k. o. Tomišelj. Menijo, da se
mora meja zazidljivosti na predmetni parceli potekati enako kot na
sosedni parceli.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in urbanističnim
kriterijem. Poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom, saj
predstavlja širitev območja poselitve na zavarovano območje Barja.
Predlagan poseg je na območju Nature 2000, ekološko
pomembnem območju, v Krajinskem parku Ljubljansko Barje (III.
varstveno območje), na območju varstva kulturne dediščine,
poplavnem ogroženem območju (območje srednje nevarnosti).
A. Kelvišar
953
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 2414/1, k. o. Rudnik, iz gozdnih površin (Go) v stanovanjske
površine (Ssse) in predlog za vris dovoza na parcelo iz
severozahodne smeri.Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe zemljišča parc. št. 2414/1, k. o. Rudnik, iz gozdnih
površin (Go) v stanovanjske površine (Ssse) in predlog za vris
dovoza na parcelo iz severozahodne smeri.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnim
konceptom in varstvenim režimom - nahaja se na območju srednje
ogroženosti s plazovi. Predlagani poseg pomeni širitev
poselitvenega območja, kot ga določa veljavni plan in nedovoljeni
poseg v varovani gozdni rob Golovca. OPN MOL SD določa, da je
treba poselitev z vidika okoljskih potencialov in omejitev načrtovati
na način ohranjanja obsega in celovitosti večjih naravnih površin
(mestnih in primestnih gozdov, sklenjenih kmetijskih površin,
Golovec...), izogibanja umeščanja objektov in infrastrukture znotraj
teh območij ali izogibanja poseganja v varovane gozdne robove. Še

nepozidano območje Golovca se zato v največji možni meri ščiti
pred nadaljnjo pozidavo.
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P. Keršič
493
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc.
št. 1689/802 in 1689/803, k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskega
zemljišča v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 1689/802
in 1689/803, k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskega zemljišča v
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in urbanističnim
kriterijem. Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom,
saj poseg predstavlja širitev poselitve na zavarovanem območju
Barja, zato širitev ni opravičljiva. Poleg tega poseg predstavlja
širitev v območju Krajinskega parka Ljubljansko barje, na območju
Nature 2000, ekološko pomembnem območju, na območju varstva
kulturne dediščine in v poplavnem območju (območje srednje
nevarnosti). Zemljišče s parcelno št. 1689/802 k. o. Trnovsko
predmestje nikoli ni bila v celoti opredeljena kot stavbno zemljišče.
S. Košir
1057
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 1689/624 in 1689/625 k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskega
zemljišča v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št.
1689/624 in 1689/625 k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskega
zemljišča v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.
Zemljišča na parcelah št. 1689/624 in 1689/625 k. o. Trnovsko
predmestje so bila vrnjena v primarno rabo na podlagi zahtev
nosilcev urejanja prostora (poplavna ogroženost in
naravovarstvene omejitve). ). Predmetno zemljišče se nahaja na
poplavno ogroženem območju (območje velike nevarnosti),
medtem ko zemljišča, locirana čez cesto (na katere se sklicuje
pobudnik), ležijo v območju srednje poplavne nevarnosti.
Dopustnost posegov v prostor na območjih, ki so ogrožena zaradi
poplav, ureja posebna državna uredba (Uredba o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda
in morja, Uradni list RS št. 89/2008). Poplavno ogrožena območja
so prikazana na Karti razredov poplavne nevarnosti, ki je sestavni
del prikaza stanja prostora v Občinskem prostorskem načrtu
Mestne občine Ljubljana (OPN MOL). Omenjena državna uredba
določa, da je na območjih, ki jim je določen razred velike nevarnosti
poplav, gradnja stanovanjskih stavb prepovedana.
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B. in A. Kralj
1112
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 350/775, k. o. Karlovško predmestje, iz kmetijskih površin v
zazidljive površine.Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe zemljišča parc. št. 350/775, k. o. Karlovško predmestje, iz
kmetijskih površin v zazidljive površine.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni v skladu z urbanističnimi kriteriji - poseg ne pomeni
zaokroževanje naselja, poleg tega so v bližini še nepozidana
stavbna zemljišča. Predlagan poseg se nahaja na območju
najboljših kmetijskih zemljišč, na katerih strateške usmeritve ne
predvidevajo novih poselitvenih površin. 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). Poleg tega se poseg nahaja na
območju majhne poplavne nevarnosti in območje izravnalnega
protipoplavnega ukrepa.
R. Kršmanc
197
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc.
št. 1529/48 k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijske rabe v zazidljivo
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 1529/48 k. o.
Trnovsko predmestje, iz kmetijske rabe v zazidljivo zemljišče za
stanovanjsko gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in urbanističnim
kriterijem. Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom,
saj poseg predstavlja širitev naselja v katerem so še prostorske
rezerve. Predstavlja širitev v območju Krajinskega parka
Ljubljansko barje (I. varstveno območje) v katerem gradnja ni
dopustna. Predlagan poseg pa posega tudi na območje Nature
2000, ekološko pomembno območje, na območje varstva kulturne
dediščine ter na območje srednje poplavne nevarnosti.
B. Kumše
213
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 2408/6, k. o. Rudnik, iz površin pomembnejših cest (PC) v
zazidljive površine za poslovno stanovanjsko gradnjo.Pobuda se
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 2408/6,
k. o. Rudnik, iz površin pomembnejših cest (PC) v zazidljive
površine za poslovno stanovanjsko gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči in z
urbanističnimi kriteriji usmerjanja poselitve v zgoščanje in

zaokroževanje poselitve obstoječih naselij in mestnih območij.
Poselitev se usmerja v nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih
naseljih, širitve poselitve so le posledica zaokroževanja ter
organizirane gradnje.
Navedena parcela je bila v preteklosti opredeljena kot kmetijsko
(nezazidljivo) zemljišče in ni bila pozidana. Parcela ostaja
opredeljena kot nezazidljiva tudi, ker je na tem območju
pomembno, da se ohranja zeleni preduh med naselji Gornji in
Spodnji Rudnik, kjer se pobočje Golovca spusti do Dolenjske ceste
in se stika s kmetijskimi površinami, ki se nadaljujejo proti jugu, in
ker je v okolici predvidena nova cestna povezava za sklenitev
drugega ljubljanskega prometnega obroča s predorom pod
Golovcem, ki pomeni poslabšanje pogojev za bivanje.
Upoštevanje pobude bi ustvarilo zlivanje naselij in širjenje
razpršene gradnje, ki je v prostoru negativen, degradirajoč pojav,
zato je širitev razpršene gradnje tudi zakonsko prepovedana.
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J. Kumše
730
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 1226/2 k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskega zemljišča v
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1226/2 k. o.
Trnovsko predmestje, iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in urbanističnim
kriterijem; predlagan poseg je na območju Nature 2000, ekološko
pomembnem območju, v območju Krajinskega parka Ljubljansko
barje, na območju varstva kulturne dediščine ter na poplavno
ogroženem območju (območje srednje nevarnosti). Poleg tega
predlagan poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom, saj poseg
predstavlja širitev naselja znotraj katere so še prostorske rezerve
ter širitev na območju, ki je slabo komunalno opremljeno.

M. Levstek
884
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe EUP RN-230 iz
večstanovanjskih površin v eno in dvostanovanjske površine, tako
da bo na parceli možna gradnja stanovanjskega objekta tipa
NA.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe EUP RN230 iz večstanovanjskih površin v eno in dvostanovanjske površine,
tako da bo na parceli možna gradnja stanovanjskega objekta tipa
NA.
Pobuda je sprejemljiva.
Predlagani poseg se na podlagi obstoječe rabe upošteva tako, da
se zemljišče parc. št. 109/13, k. o. Karlovško predmestje, priključi k
EUP RN-327 z namensko rabo splošne eno in dvostanovanjske
površine (SSse) in tipom objekta NA.
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D. Lindič
512
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 2456/5, k. o. Rudnik, iz gozdnih površin v stanovanjske površine
(Ssse) in priključitev k EUP RN-355.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 2456/5, k. o.
Rudnik, iz gozdnih površin v stanovanjske površine (Ssse) in
priključitev k EUP RN-355.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnim
konceptom in varstvenimi režimi: nahaja se na območju srednje
ogroženosti s plazovi in na območju gozdov (Go). Predlagani
poseg pomeni širitev poselitvenega območja, kot ga določa veljavni
plan in najedanje gozdnega roba Golovca. OPN MOL SD določa,
da je treba poselitev z vidika okoljskih potencialov in omejitev
načrtovati na način ohranjanja obsega in celovitosti večjih naravnih
površin (mestnih in primestnih gozdov, sklenjenih kmetijskih
površin, Golovec...), izogibanja umeščanja objektov in
infrastrukture znotraj teh območij ali »najedanja« robov. Še
nepozidano območje Golovca se v največji možni meri ščiti pred
nadaljnjo pozidavo.
M. in N. Matijević
319
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc.
št. 350/640 in 350/641, obe k. o. Karlovško predmestje, iz
kmetijskih površin v zazidljive površine.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 350/640 in 350/641,
obe k. o. Karlovško predmestje, iz kmetijskih površin v zazidljive
površine.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni v skladu z urbanističnimi kriteriji - poseg ne pomeni
zaokroževanje naselja, poleg tega so v bližini še nepozidana
stavbna zemljišča. Predlagan poseg se nahaja na območju
najboljših kmetijskih zemljišč, na katerih strateške usmeritve ne
predvidevajo novih poselitvenih površin. 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). Obravnavano območje je bilo
tudi po prej veljavnem planu namenjeno kmetijskim površinam in
ne stanovanjem. Poleg tega gre za zemljišče (parc. št. 350/641, k.
o. Karlovško predmestje), na katerem so načrtovane ureditve za
zmanjšanje poplavne nevarnosti širšega območja.

Mesojedec in partnerji d.o.o.
1931
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 2556/2, k. o. Rudnik, iz gozdnih površin (Go) v stanovanjske
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površine (SSse) zaradi legalizacije objekta.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 2556/2, k. o.
Rudnik, iz gozdnih površin (Go) v stanovanjske površine (SSse)
zaradi legalizacije objekta.
Pobuda ni sprejemljiva.
V skladu s presojo sprejemljivosti pobud za legalizacijo
nedovoljenih gradenj v okviru postopka sprememb in dopolnitev
OPN MOL ID se podano pobudo, na podlagi meril za presojo
sprejemljivosti nedovoljenih gradenj, opredeli kot nesprejemljivo.
Pobuda ni skladna s kriteriji, ki dopuščajo legalizacijo, ker gradnja
predstavlja nedopustni poseg na območja varovanj in režimov
(gradnja se nahaja na območju srednje ogroženosti s plazovi in na
območju gozdov).

T. Mlakar
853
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 542/2 k. o. Karlovško predmestje, iz kmetijskih površin v
zazidljivo zemljišče. Menijo, da gre za zaokrožitev zazidljivosti in
zapolnitev vrzeli.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe
zemljišča parc. št. 542/2 k. o. Karlovško predmestje, iz kmetijskih
površin v zazidljivo zemljišče. Menijo, da gre za zaokrožitev
zazidljivosti in zapolnitev vrzeli.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in urbanističnim
kriterijem. Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom,
saj poseg ustvarja širitev poselitve na zavarovanem območju Barja,
zato širitev ni opravičljiva. Poleg tega poseg predstavlja širitev na
ekološko pomembnem območju, območju Krajinskega parka Barje
(III. varstveno območje), na območju varstva kulturne dediščine in
poplavnem območju (območje majhne nevarnosti).
Izvede se le tehnični popravek izrisa namenske rabe, in sicer glede
na prostorski akt pred veljavnostjo OPN MOL ID.

T. Mlakar
867
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 542/2 in 543/1 k. o. Karlovško predmestje, iz kmetijskih površin
v zazidljivo zemljišče. Menijo, da gre za zaokrožitev zazidljivosti in
zapolnitev vrzeli.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe
zemljišča parc. št. 542/2 in 543/1 k. o. Karlovško predmestje, iz
kmetijskih površin v zazidljivo zemljišče. Menijo, da gre za
zaokrožitev zazidljivosti in zapolnitev vrzeli.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in urbanističnim
kriterijem. Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom,
saj poseg ustvarja širitev poselitve na zavarovanem območju Barja,
zato širitev ni opravičljiva. Poleg tega poseg predstavlja širitev na
ekološko pomembnem območju, območju Krajinskega parka Barje
(III. varstveno območje), na območju varstva kulturne dediščine in

poplavnem območju (območje srednje in velike nevarnosti).
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MOL - Četrtna skupnost Rudnik
773
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 109/92 k. o. Karlovško predmestje in sicer iz obstoječe SScv pretežno večstanovanjske površine v površine za otroško
igrišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe
zemljišča parc. št. 109/92 k. o. Karlovško predmestje in sicer iz
obstoječe SScv -pretežno večstanovanjske površine v površine za
otroško igrišče.
Pobuda ni sprejemljiva.
V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer
ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in
rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo
mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in
se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih
rabah.
Obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka OPN
MOL ID ohranja oz. nadomešča znotraj funkcionalnih enot, saj
predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske gradnje. Javne
površine za obstoječa otroška igrišča v območju sosesk se opredeli
le za tista otroška igrišča, ki spadajo med otroška igrišča, ki
zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti.
MOL - Četrtna skupnost Rudnik
776
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 184/56 k. o. Karlovško predmestje in sicer iz obstoječe ZPpparki v površine za otroško igrišče.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 184/56 k. o.
Karlovško predmestje in sicer iz obstoječe ZPp-parki v površine za
otroško igrišče.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Otroška igrišča, ki
zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne
površine in se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih
namenskih rabah, zato je obstoječa namenska raba ZPp – parki že
ustrezna.
MOL - Četrtna skupnost Rudnik
778
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc.
št. 406/15, 407/27, 407/16 in 408/16 k. o. Karlovško predmestje in
sicer iz obstoječe ZPp-parki v površine za otroško igrišče.Pobuda
se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. št.
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406/15, 407/27, 407/16 in 408/16 k. o. Karlovško predmestje in
sicer iz obstoječe ZPp-parki v površine za otroško igrišče.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Otroška igrišča, ki
zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne
površine in se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih
namenskih rabah, zato je obstoječa namenska raba ZPp – parki že
ustrezna.
MOL - Četrtna skupnost Rudnik
917
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 184/15 k. o. Karlovško predmestje in sicer iz obstoječe SScv pretežno večstanovanjske površine v površine za otroško
igrišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe
zemljišča parc. št. 184/15 k. o. Karlovško predmestje in sicer iz
obstoječe SScv -pretežno večstanovanjske površine v površine za
otroško igrišče.
Pobuda ni sprejemljiva.
V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer
ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in
rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo
mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in
se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih
rabah.
Obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka OPN
MOL ID ohranja oz. nadomešča znotraj funkcionalnih enot, saj
predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske gradnje. Javne
površine za obstoječa otroška igrišča v območju sosesk se opredeli
le za tista otroška igrišča, ki spadajo med otroška igrišča, ki
zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti.

Interna pobuda MOL
1840
Pobuda se nanaša na preveritev dopustnosti povišanja strehe na
delu dvorane za izvedbo vadbene dvorane za športno gimnastiko v
EUP RN-351.Pobuda se nanaša na preveritev dopustnosti
povišanja strehe na delu dvorane za izvedbo vadbene dvorane za
športno gimnastiko v EUP RN-351.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Skladno s strokovnimi podlagami Preveritve in predlog sprememb
omrežij družbene infrastrukture (P-ZIN-33/13), Št. proj. 7596, LUZ
d.d., 2013 je predlagani poseg dopusten, saj višina v EUP RN-351
z OPN MOL ID ni navzgor omejena.

Interna pobuda MOL
712
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Pobuda se nanaša na popravek regulacijske linije Bobrove ulice
(RN-514), tako da bo zagotovljen enoten profil ulice.Pobuda se
nanaša na popravek regulacijske linije Bobrove ulice (RN-514),
tako da bo zagotovljen enoten profil ulice.
Pobuda je sprejemljiva.
Obstoječa Bobrova ulica zadostuje obstoječim in predvidenim
prometnim potrebam. V grafičnem delu OPN MOL ID se z
regulacijskimi elementi izriše obstoječo prometnico. Na ta način
izrisani regulacijski elementi so v skladu z rezultati evidence
nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana (ENP; projekt
je v pripravi).

Interna pobuda MOL
1211
Pobuda se nanaša na popravek PPIP na območju naselij Črna vas
in Lipe. Menijo, da je treba smiselnost obstoječega PPIP ("Novi
objekti morajo biti v skladu s historično zazidalno strukturo
orientirani vzporedno s cesto.") proučiti glede na zazidano situacijo
v naravi/prostoru. Danes so objekti postavljeni v vse smeri.Pobuda
se nanaša na popravek PPIP na območju naselij Črna vas in Lipe.
Menijo, da je treba smiselnost obstoječega PPIP ("Novi objekti
morajo biti v skladu s historično zazidalno strukturo orientirani
vzporedno s cesto.") proučiti glede na zazidano situacijo v
naravi/prostoru. Danes so objekti postavljeni v vse smeri.
Pobuda je sprejemljiva.
Določilo, ki je pred sprejemom OPN veljajo tudi v PUP, na terenu v
preteklosti ni imelo pravega učinka, saj so bili prepoznani različni
načini orientacije in je bilo zato težko določiti želeno smer. Tudi
določilo, da morajo biti novi objekti s krajšo stranico obrnjeni proti
cesti, ni dovolj natančno.
Objekti v naseljih Črna vas in Lipe so dejansko različno orientirani,
mnogi starejši objekti, predvsem stanovanjski, so skoraj kvadratni.
Zato posebno določilo za orientacijo objektov ni utemeljeno niti ni
več smiselno.

Interna pobuda MOL
1466
Pobuda se nanaša na izris javne peš povezave na zemljišču parc.
št. 384/156, k. o. Karlovško predmestje.Pobuda se nanaša na izris
javne peš povezave na zemljišču parc. št. 384/156, k. o. Karlovško
predmestje.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda za izris javne peš povezave se upošteva, saj gre za
dopolnitev omrežja javnih peš poti v soseski. Pot v prostoru že
obstaja.

Interna pobuda MOL
1705
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Pobuda se nanaša na določitev regulacijske linije za novo javno pot
v območju RN-475 za del, ki je pretežno nepozidan.Pobuda se
nanaša na določitev regulacijske linije za novo javno pot v območju
RN-475 za del, ki je pretežno nepozidan.
Pobuda je sprejemljiva.
Na podlagi pobude se v OPN MOL ID doda regulacijske elemente
za določitev javne poti za vsa vozila ob zahodnem robu enote
urejanja prostora RN-475. Določi se 5,00 m širok prometni koridor,
tako da tvori polkrožno povezavo iz / na Ižansko cesto skupaj z že
obstoječima javnima potema.

Interna pobuda MOL
2241
Pobuda se nanaša na popravek oziroma uskladitev določil, ki se
nanašajo na poplave in komunalno urejanje na območju Ilovice
(EUP RN-41, RN-419, RN-449, RN-451, RN-452, RN-357, RN-564
in RN-419, RN-460, RN-473, RN-475, RN-476, RN-496, RN-528,
RN-77).Pobuda se nanaša na popravek oziroma uskladitev določil,
ki se nanašajo na poplave in komunalno urejanje na območju
Ilovice (EUP RN-41, RN-419, RN-449, RN-451, RN-452, RN-357,
RN-564 in RN-419, RN-460, RN-473, RN-475, RN-476, RN-496,
RN-528, RN-77).
Pobuda je sprejemljiva.
Poplavna varnost:
Na območju Rudnika in Ilovice je treba upoštevati ukrepe, ki so
navedeni v študiji Izdelava celovitih ukrepov za zmanjšanje
poplavne ogroženosti območij Rudnika in Ilovice. IZVO-R,
projektiranje in inženiring d.o.o., št. načrta: E68-FR/12, Ljubljana,
april 2013. Na območju med Ižansko cesto, Jurčkovo cesto,
potokom Požar in južno avtocesto, vode v primeru poplav ni
mogoče gravitacijsko odvajati, saj je območje nižje od poplavnih
vod Ljubljanice in tudi Celoviti poplavni ukrepi ne bodo zagotovili
popolne poplavne varnosti. Zato je treba zagotoviti zadrževanje
najmanj 100.000 m3 poplavne vode na samem območju. Izven
navedenega območja zagotavljanje nadomestnih volumnov ni
potrebno.
Komunalno urejanje:
MOL in pristojne gospodarske javne službe še nimajo izdelane
strategije celovitega urejanja okoljske in energetske infrastrukture
na celotnem območju Ilovice, zato takšno določilo onemogoča
kakršni koli prostorski razvoj v območju, in se ga briše. V fazi
izdelave OPPN se sprotno načrtuje izgradnjo pripadajoče
gospodarske javne infrastrukture.

Interna pobuda MOL
2372
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 175/2, k. o. Rudnik, iz površin gozda v namensko rabo
pokopališča (ZK).Pobuda se nanaša na spremembo namenske
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rabe zemljišča parc. št. 175/2, k. o. Rudnik, iz površin gozda v
namensko rabo pokopališča (ZK).
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je skladna z urbanističnim merilom zagotovitve javnega
interesa. Območje pokopališča se razširi na zemljišče parc. št.
175/2, k. o. Rudnik, in na vzhodni strani do regulacijske linije ceste.
S predlaganim posegom se uskladi tudi Odlok o razglasitvi gozdov
s posebnim namenom.

Interna pobuda MOL
2435
Pobuda je predlog za izris prometnega koridorja odseka Ižanske
ceste ob meji z občino Ig skladno z izvedeno cesto.Pobuda je
predlog za izris prometnega koridorja odseka Ižanske ceste ob meji
z občino Ig skladno z izvedeno cesto.
Pobuda je sprejemljiva.
Na podlagi pobude se za določitev odseka Ižanske ceste na
odseku ob meji z občino Ig izriše enotno širok prometni koridor
skladno z aerofoto fotografijo.

Interna pobuda MOL
2436
Pobuda se nanaša vris načrtovane brvi v EUP RN-427 med
iztekom Poti na Rakovo Jelšo in Potjo spominov in
tovarištva.Pobuda se nanaša vris načrtovane brvi v EUP RN-427
med iztekom Poti na Rakovo Jelšo in Potjo spominov in tovarištva.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je skladna z urbanističnim merilom zagotovitve javnega
interesa. Z vrisom načrtovane brvi se omogoči ureditev omrežja
peš in kolesarskih poti na obeh straneh Ljubljanice ter povezave do
Poti spominov in tovarištva.

Interna pobuda MOL
2447
Pobuda se nanaša na ponovno preveritev izrisa prometnice v
območju enote urejanja prostora RN-538.Pobuda se nanaša na
ponovno preveritev izrisa prometnice v območju enote urejanja
prostora RN-538.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se nanaša na izris obstoječe javne prometnice in je
vsebinsko razdeljena na dva dela.
V prvem delu se pobuda nanaša na značaj prometnice. Odsek
javne poti v RN-538 ima dvojni značaj: to je odsek Poti spominov in
tovarištva ter odsek javne poti za dostop do rekreativnega
gozdnatega območja Golovca. Na tem odseku se zato v grafičnem
delu OPN MOL ID izriše dve osi.
V drugem delu se pobuda nanaša na izris meje prometnega
koridorja. Na podlagi pobude, skladno z načeli Nove prometne

politike MOL, na podlagi aerofoto fotografij iz leta 2013 ter skladno
s potekom mej zemljišč, se popravi izris meje prometnega
koridorja, to je meje EUP RN-538 na dveh odsekih. Na južnem
odseku prometnice vzdolž enote urejanja prostora RN-139 se
prometni koridor zoži in sicer tako, da se ob obstoječem
stanovanjskem objektu s hišno št. Dolenjska cesta 107 zagotovi
prostor za parkiranje stanovalcev. Severni odsek prometnega
koridorja se izriše skladno s potekom mej zemljišč.
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Interna pobuda MOL
2490
Pobuda se nanaša na dopustitev ureditve kopališča v sklopu OPPN
361 Livada.Pobuda se nanaša na dopustitev ureditve kopališča v
sklopu OPPN 361 Livada.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je skladna z urbanističnim merilom zagotovitve javnega
interesa, predlagani program je skladen s programi, ki so že
načrtovani v območju. Usmeritve za OPPN se dopolni tako, da bo
vključena tudi možnost ureditve kopališča.

Interna pobuda MOL
2514
Pobuda se nanaša na dopolnitev PPIP za RN-490 z upoštevanjem
nekdanje zasnove območja.Pobuda se nanaša na dopolnitev PPIP
za RN-490 z upoštevanjem nekdanje zasnove območja.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se nanaša na območje, ki odstopa od ostalih območij z
nizko prostostoječo stanovanjsko gradnjo po velikosti parcel,
odmikih med objekti in pozidanosti parcel. Prvotni objekti so bili
večinoma zgrajeni pred letom 1967 kot delavska kolonija, prostih
parcel ni več. Ta del RN-490 se oddeli kot novo EUP, v kateri se
višino objektov glede na gostoto pozidave omeji do P+1.

Interna pobuda MOL
2471
Pobuda se nanaša na dopustitev začasne rabe vrtičkov pred
uveljavitvijo OPPN, z omejitvijo, da ni dovoljena ureditev parkirišča
in izvedba priključka na vodovodno in električno omrežje.Pobuda
se nanaša na dopustitev začasne rabe vrtičkov pred uveljavitvijo
OPPN, z omejitvijo, da ni dovoljena ureditev parkirišča in izvedba
priključka na vodovodno in električno omrežje.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je skladna z urbanističnim merilom zagotovitve javnega
interesa, namenska raba prostora je skladna s predlagano
dopolnitvijo. Na tem območju se že izvaja projekt urejanja vrtičkov,
ki ga financira EU.
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Interna pobuda MOL
1961
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe in prestavitev
EUP RN-356 (območja centralnih dejavnosti za javno upravo - CDj)
tako, da bi obsegala dele zemljišč parc. št. 2440/3, 2439/4 in
2439/6, vsa k. o. Rudnik.Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe in prestavitev EUP RN-356 (območja centralnih
dejavnosti za javno upravo - CDj) tako, da bi obsegala dele
zemljišč parc. št. 2440/3, 2439/4 in 2439/6, vsa k. o. Rudnik.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Predlagani poseg za spremembo namenske rabe in prestavitev
EUP RN-356 se delno upošteva. EUP RN-356 se razširi proti
severozahodu na dela zemljišč parc. št. 2439/4 in 2439/6, obe k. o.
Rudnik. Hkrati se ohrani prvotni obseg EUP, ki omogoča izvedbo
intervencijskega dostopa do ceste Spodnji Rudnik II. Dostop do
območja direktno z Dolenjske ceste je mogoč le preko avtobusnega
postajališča, katerega ureditev je predvidena na tem mestu. EUP
RN-501 (Dolenjska cesta) se na odseku vzdolž zemljišč s
parcelnimi št. 2439/4, 2440/3 in 2440/1, k. o. Rudnik zoži za
približno 1,50 m do 2,50 m. Podrobne prostorske izvedbene pogoje
se uskladi z določili, ki veljajo za območja z namensko rabo
območja centralnih dejavnosti za javno upravo (CDj).

Interna pobuda MOL
2348
Pobuda se nanaša na izbris regulacijskih linij predvidene ceste na
zemljiščih parc. št. 385/192 in 385/193, obe k. o. Karlovško
predmestje, v EUP RN-330. Dostop do naselja novih hiš se ureja z
razširitvijo Baznikove ulice.Pobuda se nanaša na izbris
regulacijskih linij predvidene ceste na zemljiščih parc. št. 385/192 in
385/193, obe k. o. Karlovško predmestje, v EUP RN-330. Dostop
do naselja novih hiš se ureja z razširitvijo Baznikove ulice.
Pobuda je sprejemljiva.
Regulacijske elemente za določitev javnih prometnic za predvideno
cesto na zemljiščih parc. št. 385/192 in 385/193, obe k. o.
Karlovško predmestje, se izbriše, ker je načrtovana na zemljiščih
delujoče kmetije. Dostop do nezazidanih zemljišč se uredi po
Baznikovi ulici.

S. Mramor
342
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc.
št. 77/12 in 81/8, obe k. o. Karlovško predmestje, iz kmetijskih in
gozdnih zemljišč v zazidljivo območje z namensko rabo, ki bo
ustrezala izgradnji Doma za starejše občane in oskrbovanih
stanovanj.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe
zemljišč parc. št. 77/12 in 81/8, obe k. o. Karlovško predmestje, iz
kmetijskih in gozdnih zemljišč v zazidljivo območje z namensko
rabo, ki bo ustrezala izgradnji Doma za starejše občane in
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oskrbovanih stanovanj.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora je delno
sprejemljiva. Na podlagi idejne preveritve se oblikuje nova enota
urejanja prostora z namensko rabo SB - stanovanjske površine za
posebne namene, kjer se dopusti umestitev doma starejših
občanov. Delovanje doma starejših občanov bi pomembno vplivalo
na krepitev vloge Rakovnika kot četrtnega središča ČS Rudnik.
Predlagana lokacija je izbrana zaradi funkcionalne in ambientalne
ustreznosti. Zagotavlja lahko mirno in zdravo okolje za bivanje,
hkrati pa je v neposredni bližini (dostopno peš) pomembne
družbene infrastrukture ter oskrbnih in storitvenih dejavnosti
(zdravstveni dom, trgovina, banka, pošta). V območju peš
dostopnosti je tudi avtobusna postaja mestnega javnega
potniškega prometa.

M. Novak
496
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišče parc.
št. 1690/16 k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskih površin v
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišče parc. št. 1690/16 k. o.
Trnovsko predmestje, iz kmetijskih površin v zazidljivo zemljišče za
stanovanjsko gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in urbanističnim
kriterijem. Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom,
saj pomeni širitev v naselju, v katerem je še dovolj nezazidanih
stavbnih zemljišč in novo razpršeno gradnjo, zato širitev ni
opravičljiva. Hkrati poseg predstavlja širitev na zavarovana
območja in sicer na območje Nature 2000, ekološko pomembnem
območje, območje Krajinskega parka Ljubljansko barje, na območje
kulturne dediščine, na najboljša kmetijska zemljišča in na poplavno
ogroženo območje (območje srednje nevarnosti).

U. Novak
1579
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc.
št. 381/13 in 381/29, k. o. Karlovško predmestje, iz osrednjih
območij centralnih dejavnosti (CU) v večstanovanjske
površine.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe
zemljišč parc. št. 381/13 in 381/29, k. o. Karlovško predmestje, iz
osrednjih območij centralnih dejavnosti (CU) v večstanovanjske
površine.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda za spremembo namenske rabe v stanovanjsko ni
sprejemljiva. Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči in
Strokovnimi podlagami za vpadnice (LUZ, 2013). Na območju ob
Jurčkovi cesti, predvsem na južni, še dokaj nepozidani strani, je
predvideno umeščanje centralnih dejavnosti. Kljub temu pa je

pobuda za izgradnjo večstanovanjskih objektov že po veljavnem
planu v večji meri uresničljiva. Odlok OPN MOL ID namreč določa,
da je v območjih z namensko rabo CU - osrednja območja
centralnih dejavnosti delež stanovanj lahko tudi 70% BTP v EUP,
kar se upošteva pri izdelavi podrobnega načrta za to območje:
OPPN 86 - ILOVICA (Mešano območje ob Jurčkovi).
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T. Pavlovič Logar
1160
Pobuda se nanaša na spremembo prostorskih izvedbenih pogojev
za zemljišče parc. št. 2443/9, k. o. Rudnik v EUP RN-355, tako da
se dopusti etažnost P+2+Po, kar je višina obstoječega dvojčka, tudi
za dozidave.Pobuda se nanaša na spremembo prostorskih
izvedbenih pogojev za zemljišče parc. št. 2443/9, k. o. Rudnik v
EUP RN-355, tako da se dopusti etažnost P+2+Po, kar je višina
obstoječega dvojčka, tudi za dozidave.
Pobuda je sprejemljiva.
Predlagani poseg se na podlagi obstoječe pozidave upošteva tako,
da se za skupino stanovanjskih dvojčkov določi nova enota
urejanja prostora. Dopustno višino objektov se uskladi z obstoječo
višino objektov, dopusti se dozidave v obsegu, kot so že nekatere
izvedene, ob pogoju, da so upoštevani ostali podrobni in splošni
prostorski izvedbeni pogoji.

Petrol d.d.
2384
Pobuda se nanaša na spremembo določil OPN MOL ID tako, da bo
na delih zemljišč parc. št. 350/393, 350/176 in 350/388, vse k. o.
Karlovško predmestje, dopustna gradnja bencinskega servisa z
dostopom z Betettove ceste.Pobuda se nanaša na spremembo
določil OPN MOL ID tako, da bo na delih zemljišč parc. št. 350/393,
350/176 in 350/388, vse k. o. Karlovško predmestje, dopustna
gradnja bencinskega servisa z dostopom z Betettove ceste.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda za dopustitev gradnje bencinskega servisa ni sprejemljiva.
Predlagana lokacija se nahaja v območju majhne poplavne
nevarnosti, kjer je pod posebnimi pogoji sicer možna gradnja
tovrstnih objektov, vendar pa zaradi nevarnostnega potenciala
bencinskih servisov na poplavno ogroženih območjih in ob
upoštevanju načela preventive, gradnja bencinskega servisa v
prostorskem aktu ni dopustna.

A. Plut
287
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc.
št. 472/14 in 472/15, k. o. Karlovško predmestje, iz površin za
vrtičkarstvo (ZV) v stanovanjske površine.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 472/14 in 472/15, k.
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o. Karlovško predmestje, iz površin za vrtičkarstvo (ZV) v
stanovanjske površine.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda za spremembo namenske rabe v stanovanjsko ni
sprejemljiva. Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči,
urbanističnimi kriteriji in varstvenim režimom – nahaja se na
območju kulturne dediščine Ljubljana – Kolišče Ilovica. Območje že
do sedaj ni bilo namenjeno stanovanjski gradnji, v skladu z načeli
OPN MOL SD in OPN MOL ID pa nadaljnje širjenje razpršene
gradnje ni dopustno.
Skladno s OPN MOL SD je območje ob Ljubljanici namenjeno
zeleni parkovni obvodni potezi, ki je v severnem delu namenjena
športu in rekreaciji, v južnem delu pa območju za vrtičke. Gre za
večje razvojno območje, mestni park in del južnega zelenega klina,
skozi katerega poteka Pot spominov in tovarištva. Zeleni klini
prodirajo v središče mesta in se navezujejo na krajinsko zaledje
mesta. Imajo za mesto poseben pomen, tako iz funkcionalnočlenitvenih kot tudi ekoloških vidikov. Ustvarjajo ustrezne mikro in
mezoklimatske razmere in omogočajo prevetrenost mesta kot tudi
vzpostavljanje naravnih koridorjev v zaledje. Vsak od klinov ima v
prostoru mesta svoj nezamenljivi pomen, zato je ena osnovnih
strateških usmeritev ohranitev vseh petih zelenih klinov.

M. Praprotnik
2479
Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta na zemljiščih parc. št.
2390/10 in 2390/11, obe k. o. Rudnik, in sicer tako, da se dopusti
odstopanje od določil OPN MOL ID glede velikosti parcele in
odmikov.Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta na zemljiščih
parc. št. 2390/10 in 2390/11, obe k. o. Rudnik, in sicer tako, da se
dopusti odstopanje od določil OPN MOL ID glede velikosti parcele
in odmikov.
Pobuda ni sprejemljiva.
V skladu s presojo sprejemljivosti pobud za legalizacijo
nedovoljenih gradenj v okviru postopka sprememb in dopolnitev
OPN MOL ID se podano pobudo, na podlagi meril za presojo
sprejemljivosti nedovoljenih gradenj, opredeli kot nesprejemljivo.
Pobuda ni skladna s kriteriji, ki dopuščajo legalizacijo, ker gradnja
predstavlja nedopustni poseg na območja varovanj in režimov
(gradnja se nahaja na območju srednje ogroženosti s plazovi), je
odmik več kot 20% manjši od dovoljenega in ker je parcela za več
kot 20% manjša od predpisane velikosti v vrzeli.

U. Praprotnik
1436
Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta na zemljišču parc. št.
2390/2, k. o. Rudnik, in sicer tako, da se dopusti odstopanje od
določil OPN MOL ID glede velikosti parcele, odmikov in števila
parkirnih mest.Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta na
zemljišču parc. št. 2390/2, k. o. Rudnik, in sicer tako, da se dopusti
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odstopanje od določil OPN MOL ID glede velikosti parcele,
odmikov in števila parkirnih mest.
Pobuda ni sprejemljiva.
V skladu s presojo sprejemljivosti pobud za legalizacijo
nedovoljenih gradenj v okviru postopka sprememb in dopolnitev
OPN MOL ID se podano pobudo, na podlagi meril za presojo
sprejemljivosti nedovoljenih gradenj, opredeli kot nesprejemljivo.
Pobuda ni skladna s kriteriji, ki dopuščajo legalizacijo, ker gradnja
predstavlja nedopustni poseg na območja varovanj in režimov
(gradnja se nahaja na območju srednje ogroženosti s plazovi), je
odmik več kot 20% manjši od dovoljenega in ker je parcela za več
kot 20% manjša od predpisane velikosti v vrzeli.
B. Primožič
632
Pobuda se nanaša na ureditev obračališča na ulici Pot na Mah v
EUP RN-514 z vzpostavitvijo stanja izpred leta 2010.Pobuda se
nanaša na ureditev obračališča na ulici Pot na Mah v EUP RN-514
z vzpostavitvijo stanja izpred leta 2010.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se nanaša na javno cesto, to je Pot na mah, katere
prometna funkcija je zagotavljanje dostopa do obstoječih
stanovanjskih objektov. OPN MOL ID v primeru iz pobude z
regulacijskimi elementi določa javno pot za vsa vozila v širini med
4,00 m in 5,00 m, tako kot je prometnica v prostoru že izvedena.
Izvajalec dejavnosti si mora površine za opravljanje svoje
dejavnosti zagotoviti sam na zemljišču oz. zemljiščih, na katerih
dejavnost izvaja oz. na zemljiščih, na katerih ima pravico graditi.
Vzpostavitev stanja izpred l. 2010 ni več mogoča brez porušitve
zdaj že zgrajenih objektov.

Primus Projekt d.o.o.
1573
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na stiku med
EUP RN-494 (SSsv) in RN-482 (Pot spominov in tovarištva), tako
da bo skladna z dejanskim stanjem.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe na stiku med EUP RN-494 (SSsv) in
RN-482 (Pot spominov in tovarištva), tako da bo skladna z
dejanskim stanjem.
Pobuda ni sprejemljiva.
Glede na to, da gre za že izvedene projekte, ki sicer ne spremenijo
hkrati tudi območja varovanja, sprememba ni upravičena. Pobuda
pomeni poseg v območje Poti spominov in tovarištva (EUP z
namensko rabo ZPps), ki je zavarovano z Odlokom o razglasitvi
Poti spominov in tovarištva za zgodovinski spomenik. Poseg v
območje spomenika ni dopusten brez vnaprejšnjega soglasja
ZVKD. Skladno z Odlokom OPN MOL ID in veljavnimi predpisi s
področja varstva kulturne dediščine, je polni profil poti 4,00 m
pohodne površine z obojestranskim 8,00 m pasom zelenice in
drevoredom na vsaki strani. Enojni profil je tako 4,00 m pohodne

površine z enostranskim 8,00 m pasom zelenice in drevoredom.
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G. Pušlar
734
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc.
št. 448/1 in 448/4, k. o. Karlovško predmestje, iz površin za oddih,
rekreacijo in šport (ZS) v stanovanjske površine ali izgradnjo
parkirišča in prenočišča za avtodome.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 448/1 in 448/4, k. o.
Karlovško predmestje, iz površin za oddih, rekreacijo in šport (ZS) v
stanovanjske površine ali izgradnjo parkirišča in prenočišča za
avtodome.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobuda za spremembo namenske rabe v stanovanjsko ni
sprejemljiva. Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči,
urbanističnimi kriteriji in varstvenim režimom – nahaja se na
območju kulturne dediščine Ljubljana – Kolišče Ilovica. Območje že
do sedaj ni bilo namenjeno stanovanjski gradnji. Predlagani poseg
pomeni širitev in ne zaokrožitve poselitve. Vsebina pobude za
izgradnjo parkirišča in prenočišča za avtodome je že vključena v
OPN MOL ID. Parceli se nahajata v območju, za katerega OPN
MOL ID predpisuje izdelavo OPPN 326 Livada – šport, v sklopu
katerega se lahko uredi parkirišče za do 20 avtodomov s
pripadajočimi servisnimi objekti, ki morajo hkrati služiti tudi
uporabnikom športnih in otroških igrišč. Lokacija parkirišča bo
določena v sklopu izdelave OPPN.

A. Sajovic
1451
Pobuda se nanaša na spremembo regulacijske linije Ceste ob
Dolenjski železnici v EUP RN-477.Pobuda se nanaša na
spremembo regulacijske linije Ceste ob Dolenjski železnici v EUP
RN-477.
Pobuda je sprejemljiva.
V primeru iz pobude gre za odsek ceste Ob Dolenjski železnici med
Peruzzijevo cesto in cesto Galjevica. Vzhodna polovica ceste z
navezavo na Peruzzijevo cesto je bila v prvi polovici leta 2014
rekonstruirana. Na južnem robu celotnega odseka je urejena
zelenica z drevoredom ter širok hodnik za pešce, na vozišču pa so
izvedeni ukrepi za umirjanje motornega prometa. Na severni strani
ceste je urejen drevored, površina do obstoječe železniške proge je
zatravljena. Obstoječa cesta je izvedena z ustreznimi prometno tehničnimi in prometno - varnostnimi elementi ter zadostuje
obstoječim in predvidenim prometnim obremenitvam. Širitev
cestnega prostora tudi ni skladna s cilji Nove prometne politike
MOL. Na podlagi pobude se v grafičnem delu OPN MOL ID izriše
regulacijske linije za določitev južnega roba ceste skladno z
obstoječim grajenim prostorom in skladno s potekom mej zemljišč.
Novi izris regulacijskih linij je skladen tudi z rezultati naloge ENP.

Pobuda se obravnava oziroma smiselno upošteva do faze
dopolnjenega osnutka s.d. OPN ob upoštevanju Strokovne podlage
za javne površine (LUZ, 2013), Strokovne podlage za izris
regulacijskih elementov za javne površine (LUZ, 2012) in
Rezultatov Projekta ENP (projekt poteka).
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B. Simonič
1580
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc.
št. 381/26 in 381/30, k. o. Karlovško predmestje, iz osrednjih
območij centralnih dejavnosti (CU) v večstanovanjske
površine.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe
zemljišč parc. št. 381/26 in 381/30, k. o. Karlovško predmestje, iz
osrednjih območij centralnih dejavnosti (CU) v večstanovanjske
površine.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda za spremembo namenske rabe v stanovanjsko ni
sprejemljiva. Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči in
Strokovnimi podlagami za vpadnice (LUZ, 2013). Na območju ob
Jurčkovi cesti, predvsem na južni, še dokaj nepozidani strani, je
predvideno umeščanje centralnih dejavnosti. Kljub temu pa je
pobuda za izgradnjo večstanovanjskih objektov že po veljavnem
planu v večji meri uresničljiva. Odlok OPN MOL ID namreč določa,
da je v območjih z namensko rabo CU - osrednja območja
centralnih dejavnosti delež stanovanj lahko tudi 70% BTP v EUP,
kar se upošteva pri izdelavi podrobnega načrta za to območje:
OPPN 86 - ILOVICA (Mešano območje ob Jurčkovi).
N. Slapšak
1673
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 611/241 k. o. Karlovško predmestje, iz kmetijskega zemljišča v
zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe zemljišča parc. št. 611/241 k. o. Karlovško predmestje, iz
kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in urbanističnim
kriterijem. Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom,
saj poseg ustvarja širitev območja razpršene gradnje znotraj
Krajinskega parka Ljubljansko barje - I. varstveni režim (v katerem
gradnja ni dopustna), zato širitev ni opravičljiva. Poleg tega poseg
predstavlja širitev na območju Nature 2000, ekološko pomembnem
območju, na območju varstva kulturne dediščine, poplavno
ogroženem območju (območje preostale nevarnosti).

R. Snoj
822
Pobuda se nanaša na zemljišča parc. št. 383/16, 383/17, 383/18 in
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383/5, k. o. Karlovško predmestje, in sicer na:
- spremembo opredelitve stopnje varstva pred hrupom, tako da
bodo deli zemljišč, ki so od Jurčkove ceste oddaljeni več kot 30 m,
uvrščeni v 2. stopnjo varstva pred hrupom namesto v 3. stopnjo,
- spremembo namenske rabe iz osrednjih območij centralnih
dejavnosti (CU) v stanovanjske površine ali spremembo višine
objektov iz P+3 v nižjo in zagotovitev za okolico nemotečih
dejavnosti (prepoved gostinskih in podobnih lokalov, kioskov, ipd),
ustrezno protihrupno zaščito in preprečitev svetlobnega
onesnaževanja.Pobuda se nanaša na zemljišča parc. št. 383/16,
383/17, 383/18 in 383/5, k. o. Karlovško predmestje, in sicer na:
- spremembo opredelitve stopnje varstva pred hrupom, tako da
bodo deli zemljišč, ki so od Jurčkove ceste oddaljeni več kot 30 m,
uvrščeni v 2. stopnjo varstva pred hrupom namesto v 3. stopnjo,
- spremembo namenske rabe iz osrednjih območij centralnih
dejavnosti (CU) v stanovanjske površine ali spremembo višine
objektov iz P+3 v nižjo in zagotovitev za okolico nemotečih
dejavnosti (prepoved gostinskih in podobnih lokalov, kioskov, ipd),
ustrezno protihrupno zaščito in preprečitev svetlobnega
onesnaževanja.
Pobuda je delno sprejemljiva.
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). Ob
upoštevanju predpisov o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
se osrednjim območjem centralnih dejavnosti (CU) določi območje
III. stopnje varstva pred hrupom. Ob upoštevanju navedenih
predpisov in na podlagi izdelane metodologije pa tudi v EUP z
namensko rabo BT, SSse, SSce, SScv, SSsv ali SB, ki mejijo na
EUP z namensko rabo PC (pomembnejše ceste) ali PŽ, v pasu
50,00 m od meje EUP veljajo pogoji za III. stopnjo varstva pred
hrupom. Pobuda za določitev II. stopnje varstva pred hrupom na
navedenem območju ob Jurčkovi tako ni sprejemljiva.
Predlagana sprememba namenske rabe ni v skladu s strateškimi
usmeritvami, urbanistično zasnovo razvoja Rudnika in Strokovnimi
podlagami za vpadnice (LUZ, 2013). Na območju ob Jurčkovi cesti,
predvsem na južni, še dokaj nepozidani strani, je predvideno
umeščanje centralnih dejavnosti, v zasledovanju strateško
zastavljenega cilja po zgoščanju poselitve ob vpadnicah, predvsem
v obliki razvoja mešane dejavnosti. Skladno s strokovnimi
podlagami Preveritev in predlog sprememb pogojev za obstoječo
poselitev v območjih OPPN (P-ZIN-29/13), Šabec Kalan Šabec arhitekti, 2013, je višina pozidave do P+3 primerna, saj se na južni
strani Jurčkove ceste na odseku med Ilovškim štradonom in
Peruzzijevo ulico vzpostavlja nova, bolj urbana podoba Jurčkove
ceste. Kljub temu pa bo urbanistična rešitev v OPPN v čim večji
meri upoštevala tudi obstoječe objekte in jih po možnosti dopolnila
tudi z objekti tipologije NA. Zasnova območja, izbor dejavnosti in
njihov nemoteč preplet je predmet OPPN, ki ga je treba izdelati
pred pozidavo območja, ustrezna protihrupna zaščita mora biti
zagotovljena v okviru splošnih določil, preprečitev svetlobnega
onesnaževanja pa se ureja po drugih predpisih.

M. Sterle
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1395
Pobuda se nanaša na dopustnost gradnje stanovanjskih objektov
oziroma na spremembo načina urejanja zemljišč parc. št. 361/11,
361/12, 361/13 in 361/14, vsa k. o. Karlovško predmestje, ki se
nahajajo v EUP RN-8, iz OPPN v OPN.Pobuda se nanaša na
dopustnost gradnje stanovanjskih objektov oziroma na spremembo
načina urejanja zemljišč parc. št. 361/11, 361/12, 361/13 in 361/14,
vsa k. o. Karlovško predmestje, ki se nahajajo v EUP RN-8, iz
OPPN v OPN.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda za spremembo načina urejanja ni sprejemljiva. Predlagani
poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji in varstvenimi režimi.
Zemljišče se nahaja v območju srednje poplavne nevarnosti in
predstavlja del sklopa nezazidanih stavbnih zemljišč, kar pomeni,
da je vključenost v OPPN upravičena. Namen urejanja nepozidanih
površin z OPPN je, da se prostor uredi celostno, tako prostorsko in
oblikovno kot tudi infrastrukturno. Pobuda za možnost gradnje
stanovanjskih objektov je že vključena v OPN MOL ID, območje je
namenjeno stanovanjski gradnji.

M. Strle
417
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 544/5 k. o. Karlovško predmestje, iz kmetijskega zemljišča v
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo. Menijo, da gre za
zapolnitev vrzeli med obstoječo strnjeno stanovanjsko
gradnjo.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe
zemljišča parc. št. 544/5 k. o. Karlovško predmestje, iz kmetijskega
zemljišča v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo. Menijo, da
gre za zapolnitev vrzeli med obstoječo strnjeno stanovanjsko
gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in urbanističnim
kriterijem. Poseg predstavlja širitev na poplavnem območju
(območje srednje in velike nevarnosti) za katero pa Uredba o
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije
celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08) prepoveduje
gradnjo stanovanjskih objektov. Pobuda posega tudi na ekološko
pomembno območje, območje Krajinskega parka Barje (III.
varstveno območje), na območje varstva kulturne dediščine. Poleg
tega predlagan poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom, saj
poseg ustvarja širitev poselitve na zavarovanem območju Barja,
zato širitev ni opravičljiva.

Studio 2B d.o.o.
1574
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 1302/1 in 1302/3 k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskih
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površin v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo in
dopustnost manjših odmikov.Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe zemljišča parc. št. 1302/1 in 1302/3 k. o. Trnovsko
predmestje, iz kmetijskih površin v zazidljivo zemljišče za
stanovanjsko gradnjo in dopustnost manjših odmikov.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Ker je odmik od kmetijskih zemljišč določen strožje od splošnega
odmika se pobuda upošteva tako, da se popravi deveti odstavek
24. člen Odloka OPN MOL ID, ki dopušča da je odmik stavbe tipa
NA, NB (niz), ND lahko tudi manjši, če s tem pisno soglašajo
lastniki sosednjih parcel, vendar ne manj kot "...1,50 m od parcelne
meje za stavbe iz prvega odstavka tega člena in stavbe iz četrtega
odstavka tega člena, ki so nižje od 14,00 m,...".

Studio Modul
2467
Pobuda se nanaša na spremembo poteka RL ceste na zemljiščih
parc. št. 5/32 in 10/41, obe k. o. Rudnik, tako da se jo premakne za
2,50 do 3,00 m proti severozahodu. Hkrati z RL ceste se premakne
tudi RL železnice.Pobuda se nanaša na spremembo poteka RL
ceste na zemljiščih parc. št. 5/32 in 10/41, obe k. o. Rudnik, tako da
se jo premakne za 2,50 do 3,00 m proti severozahodu. Hkrati z RL
ceste se premakne tudi RL železnice.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlog za premik ceste proti severu pomeni ali parcialno oženje
cestnega koridorja ali premik železniškega koridorja proti severu.
Premik železniškega koridorja za 2,50 do 3,00 m proti
severozahodu ni mogoč in ni sprejemljiv, zato tudi ni možno
premakniti cestnega koridorja. Nesprejemljivo je tudi parcialno
oženje cestnega koridorja le na navedenih zemljiščih s parcelnima
št. 5/32 in 10/41, obe k. o. Rudnik, saj je cesta Ob dolenjski
železnici načrtovana kot enotna poteza, in sicer kot dvopasovna
cesta z urejenim hodnikom za pešce in kolesarsko stezo od
nakupovalnega središča na Rudniku do Botaničnega vrta.
M. Šercer
1435
Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta na zemljiščih parc. št.
167/1 in 167/6, k. o. Rudnik, in sicer tako, da se spremeni
namensko rabo zemljišč iz kmetijskih površin v stanovanjske
površine.Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta na zemljiščih
parc. št. 167/1 in 167/6, k. o. Rudnik, in sicer tako, da se spremeni
namensko rabo zemljišč iz kmetijskih površin v stanovanjske
površine.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Na podlagi zatečenega stanja, dejanske rabe zemljišča,
pridobljenega lokacijskega dovoljenja iz leta 1985 in ostale
predložene dokumentacije, se spremeni namenska raba
vzhodnega dela zemljišč parc. št. 167/1 in 167/6, k. o. Rudnik, iz
kmetijskih površin v stanovanjske. Območje se priključi k EUP RN-

463.
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A. Šerjak
809
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc.
št. 350/67, 350/68, 350/69, 350/70, 350/124, vse k. o. Karlovško
predmestje, iz kmetijskih površin v zazidljive površine.Pobuda se
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 350/67,
350/68, 350/69, 350/70, 350/124, vse k. o. Karlovško predmestje, iz
kmetijskih površin v zazidljive površine.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni v skladu z urbanističnimi kriteriji - poseg ne pomeni
zaokroževanje naselja, poleg tega so v bližini še nepozidana
stavbna zemljišča. Predlagan poseg se nahaja na območju
najboljših kmetijskih zemljišč, na katerih strateške usmeritve ne
predvidevajo novih poselitvenih površin. 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). Poleg tega se poseg nahaja v
območju srednje poplavne nevarnosti in območju izravnalnega
protipoplavnega ukrepa.
Š. in T. Škraba
1396
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 1689/692, k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskega zemljišča v
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1689/692, k. o.
Trnovsko predmestje, iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda za širitev stanovanjskih površin (na parceli 1689/692, k. o.
Trnovsko predmestje) se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in
urbanističnim kriterijem. Predlagan poseg ni v skladu z
urbanističnim konceptom, saj poseg ustvarja širitev poselitve na
zavarovanem območju Barja, zato širitev ni opravičljiva. Poleg tega
poseg predstavlja širitev na območju Krajinskega parka Ljubljansko
barje, območju Nature 2000, ekološko pomembnem območju, na
območju varstva kulturne dediščine in na poplavno ogroženem
območju (območje majhne in srednje nevarnosti).
K. Škrlj
828
Pobuda se nanaša na ureditev pločnikov in kolesarske steze ob
Dolenjski cesti od obvoznice do Peruzzijeve ulice, tako da bodo
zagotovljene zadostne dimenzije za varno gibanje. Pobudniki
predlagajo ureditev pločnika in kolesarske steze v obe smeri na
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severni strani Dolenjske ceste, tako da se vozišče sorazmerno z
ureditvijo pločnika in kolesarske steze na premakne proti
jugu.Pobuda se nanaša na ureditev pločnikov in kolesarske steze
ob Dolenjski cesti od obvoznice do Peruzzijeve ulice, tako da bodo
zagotovljene zadostne dimenzije za varno gibanje. Pobudniki
predlagajo ureditev pločnika in kolesarske steze v obe smeri na
severni strani Dolenjske ceste, tako da se vozišče sorazmerno z
ureditvijo pločnika in kolesarske steze na premakne proti jugu.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Regulacijski elementi za določitev Dolenjske ceste so podani tako,
da omogočajo ureditev sodobne mestne ceste z urejenimi ločenimi
površinami za kolesarje in pešce.
K. Škrlj
830
Pobuda se nanaša na ureditev pešpoti in kolesarske steze ob južni
strani dolenjske železnice, in sicer od železniškega prehoda pri
Lorenzovi cesti do strelišča oziroma botaničnega vrta.Pobuda se
nanaša na ureditev pešpoti in kolesarske steze ob južni strani
dolenjske železnice, in sicer od železniškega prehoda pri Lorenzovi
cesti do strelišča oziroma botaničnega vrta.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je v delu, ki se nanaša na dopolnitev omrežja poti za
kolesarje in pešce, sprejemljiva. Omrežje povezav za kolesarje in
pešce na odseku od nakupovalnega središča Rudnik do
Botaničnega vrta v pasu med Dolenjsko in Jurčkovo cesto je v
veljavnem OPN MOL ID določeno. Predvidena je ureditev hodnikov
za pešce in kolesarskih stez ob Dolenjski in Jurčkovi cesti ter ob
Cesti ob Dolenjski železnici, nekaj javnih poti za pešce in kolesarje
na bregovih Velikega Galjevca ter med obstoječo zazidavo.
Omrežje povezav za kolesarje in pešce v prostoru ni izvedeno, je
pa v OPN MOL ID določeno. Določitev datuma gradnje ni predmet
OPN MOL ID.
Omrežje za kolesarje in pešce, ki je določeno v OPN MOL ID,
pomanjkljivo povezuje območje Rudnika in Prul, in sicer manjka
povezava med zahodnim iztekom ceste Ob dolenjski železnici in
Ižansko cesto.
Na podlagi pobude ter v povezavi s ponovnim razmislekom o
zgradbi mestnega kolesarskega omrežja se v grafični del OPN
MOL ID doda dve javni poti za kolesarje in pešce preko območja
Botaničnega vrta na odseku od križišča Ob dolenjski železnici Orlova ulica do Ižanske ceste. Izriše se os in regulacijske linije za
določitev javne poti za kolesarje in pešce, po južnem robu RN-279
(botanični vrt) in severovzhodnem robu RN-263 (na odseku, ki meji
z RN-549, to je dolenjski železniški krak) z dvema odsekoma
navezave na Ižansko cesto; en odsek poteka v celoti preko
območja Botaničnega vrta, drugi odsek pa se na Ižansko naveže
preko območja RN-263. Določi se 3,00 m širok prometni koridor.
Predlog za ureditev dodatne poti tik ob železniški progi ni
sprejemljiv. Na tem pasu je predvidena ureditev dodatnega

železniškega tira, zemljišča pa so večinoma v lasti Slovenskih
železnic.
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K. Škrlj
831
Pobuda se nanaša na ureditev varovanega in ograjenega
otroškega in športnega igrišča za občane Zg. in Sp. Rudnika na
območju EUP RN-83, RN-471, RN-549, RN-501 oziroma na
zemljiščih parc. št. 11/1 in 11/2, obe k. o. Rudnik.Pobuda se
nanaša na ureditev varovanega in ograjenega otroškega in
športnega igrišča za občane Zg. in Sp. Rudnika na območju EUP
RN-83, RN-471, RN-549, RN-501 oziroma na zemljiščih parc. št.
11/1 in 11/2, obe k. o. Rudnik.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Predlagani poseg je skladen z urbanističnimi merili zagotovitve
javnega interesa z umestitvijo novih zelenih površin v javno korist in
ugotovitvami strokovnih podlag Preveritve in predlog sprememb
omrežij družbene infrastrukture (P-ZIN-33/13), Št. proj. 7596, LUZ
d.d., 2013, po katerih v jugovzhodnem delu Rudnika ni javnega
otroškega igrišča. Po izhodiščih iz strokovnih podlag (PRS) je treba
igrišča za otroke in mladostnike v poselitvena območja umeščati
kot ureditve v drugih območjih namenskih rab, na primer kot
tematski igralni park znotraj območij zelenih površin. Igrišče se
umesti na najprimernejšo lokacijo od predlaganih (mirna lokacija,
čim bolj odmaknjena od Dolenjske ceste), to je zemljišče parc. št.
11/2, k. o. Rudnik.
M. Škrlj
579
Pobuda se nanaša na ukinitev regulacijske linije oziroma javne poti
na zemljišču parc. št. 2429/13, k. o. Rudnik.Pobuda se nanaša na
ukinitev regulacijske linije oziroma javne poti na zemljišču parc. št.
2429/13, k. o. Rudnik.
Pobuda je sprejemljiva.
OPN MOL ID določa javne prometnice s prometno funkcijo dostopa
do obstoječih stanovanjskih objektov za primere, ki obravnavajo
dostop do več kot treh stanovanjskih objektov. V primeru iz pobude
gre za dostop do treh objektov, to so objekti na zemljiščih parc. št.
2429/14, 2429/15 in 2426/12, vse k. o. Rudnik, za kar ni potrebno
zagotavljati javne prometnice.
D. Škulj
1077
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 1689/623 in 1689/622 k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskega
zemljišča v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo. Menijo, da
naj se popravi zazidljivost zemljišč na stanje planskega akta iz leta
2010.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča
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parc. št. 1689/623 in 1689/622 k. o. Trnovsko predmestje, iz
kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko
gradnjo. Menijo, da naj se popravi zazidljivost zemljišč na stanje
planskega akta iz leta 2010.
Pobuda ni sprejemljiva.
Zemljišča na parcelah št. 1689/623 in 1689/622 k. o. Trnovsko
predmestje so bila vrnjena v primarno rabo na podlagi zahtev
nosilcev urejanja prostora (poplavna nevarnost in naravovarstvene
omejitve). Predmetno zemljišče se nahaja na poplavno ogroženem
območju (območje velike nevarnosti), medtem ko zemljišča,
locirana čez cesto (na katere se sklicuje pobudnik), ležijo v
območju srednje poplavne nevarnosti.
Dopustnost posegov v prostor na območjih, ki so ogrožena zaradi
poplav, ureja posebna državna uredba (Uredba o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda
in morja, Ur.l. RS št. 89/2008). Poplavno ogrožena območja so
prikazana na Karti razredov poplavne nevarnosti, ki je sestavni del
prikaza stanja prostora v Občinskem prostorskem načrtu Mestne
občine Ljubljana (OPN MOL). Omenjena državna uredba določa,
da je na območjih, ki jim je določen razred velike nevarnosti poplav,
gradnja stanovanjskih stavb prepovedana.
A. Šteblaj
755
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc.
št. 1150/7 in 1150/8 k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskih
površin v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc. št. 1150/7
in 1150/8 k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskih površin v
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in urbanističnim
kriterijem. Predlagan poseg je na območju Nature 2000, ekološko
pomembnem območju, znotraj Krajinskega parka Ljubljansko barje
- III. varstveno območje, na območju varstva kulturne dediščine in
poplavno ogroženem območju (območje velike nevarnosti). Poseg
predstavlja širitev obstoječega območja razpršene gradnje znotraj
Krajinskega parka, zato širitev ni opravičljiva.
J. Šteblaj
756
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc.
št. 1150/4 in 1150/3 k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskih
površin v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc. št. 1150/4
in 1150/3 k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskih površin v
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in urbanističnim

do pobude

kriterijem. Predlagan poseg je na območju Nature 2000, ekološko
pomembnem območju, znotraj Krajinskega parka Ljubljansko barje
- III. varstveno območje, na območju varstva kulturne dediščine in
poplavno ogroženem območju (območje velike nevarnosti). Poseg
predstavlja širitev obstoječega območja razpršene gradnje znotraj
Krajinskega parka, zato širitev ni opravičljiva.
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Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc.
št. 1567/60, 1567/61, 1567/79 in 1567/78, vse k. o. Trnovsko
predmestje, iz kmetijskih površin v zazidljivo zemljišče. Sprememba
namenske rabe je namenjena ureditvi logističnega centra za
podjetje Dolinšek Transport d.o.o. s pripadajočimi objekti in
možnostjo začasnega deponiranja gradbenega materiala.Pobuda
se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. št.
1567/60, 1567/61, 1567/79 in 1567/78, vse k. o. Trnovsko
predmestje, iz kmetijskih površin v zazidljivo zemljišče. Sprememba
namenske rabe je namenjena ureditvi logističnega centra za
podjetje Dolinšek Transport d.o.o. s pripadajočimi objekti in
možnostjo začasnega deponiranja gradbenega materiala.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in urbanističnim
kriterijem. Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom,
saj pomeni nastanek novega žarišča razpršene gradnje ter širitve
navzven na kmetijska območja v odprto kmetijsko krajino izven
strnjenih naselij. Hkrati poseg predstavlja širitev na zavarovana
območja, in sicer na območje Nature 2000, ekološko pomembno
območje, zavarovano območje, v Krajinski park Ljubljansko barje,
na območje kulturne dediščine, na komplekse najboljših kmetijskih
zemljišč ter na poplavno ogroženo območje (območje majhne
nevarnosti).

M. Terkov
971
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 1698/515 k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskega zemljišča v
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1698/515 k. o.
Trnovsko predmestje, iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in urbanističnim
kriterijem. Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom,
saj poseg pomeni širitev obstoječega območja razpršene gradnje
na zavarovanem območju Barja, zato širitev ni opravičljiva. Poleg
tega poseg predstavlja širitev na območju Nature 2000, ekološko
pomembnem območju, območju Krajinskega parka Ljubljansko
barje, na območju varstva kulturne dediščine, poplavno ogroženem
območju (območje majhne nevarnosti).
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C. in S. Tomšič
582
Pobuda se nanaša na spremembo načina urejanja zemljišč parc.
št. 518/9 in 518/10, k. o. Karlovško predmestje, ki se nahajata v
EUP RN-447, iz OPPN v OPN.Pobuda se nanaša na spremembo
načina urejanja zemljišč parc. št. 518/9 in 518/10, k. o. Karlovško
predmestje, ki se nahajata v EUP RN-447, iz OPPN v OPN.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda za spremembo načina urejanja ni sprejemljiva. Predlagani
poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji in varstvenimi režimi.
Zemljišči sta delno v območju srednje poplavne nevarnosti in
predstavljata del sklopa nezazidanih stavbnih zemljišč, kar pomeni,
da je njuna vključenost v OPPN upravičena. Namen urejanja
nepozidanih površin z OPPN je, da se prostor uredi celostno, tako
prostorsko in oblikovno kot tudi infrastrukturno.
S. Tomšič
293
Pobuda se nanaša na spremembo prikaza na karti razredov
poplavne nevarnosti za zemljišči parc. št. 518/9 - del in 518/10, k.
o. Karlovško predmestje, tako da bosta obe parceli v celoti
razvrščeni v območje majhne poplavne nevarnosti.Pobuda se
nanaša na spremembo prikaza na karti razredov poplavne
nevarnosti za zemljišči parc. št. 518/9 - del in 518/10, k. o.
Karlovško predmestje, tako da bosta obe parceli v celoti razvrščeni
v območje majhne poplavne nevarnosti.
Pobuda ni sprejemljiva.
Razredi poplavne nevarnosti so določeni na podlagi študije
Izdelava kart poplavne in erozijske nevarnosti ter kart razredov
poplavne in erozijske nevarnosti za območje Rudnika, Ižanske
ceste in Črne vasi - območje Rudnika – Rakovnik. Karta razredov
poplavne nevarnosti je del Prikaza stanja prostora in je podlaga za
OPN MOL ID. Popravki na posameznih parcelah niso možni.

G. Tonin
531
Pobuda se nanaša na izbris javne poti na zemljiščih parc. št.
164/52 in 164/92, obe k. o. Karlovško predmestje.Pobuda se
nanaša na izbris javne poti na zemljiščih parc. št. 164/52 in 164/92,
obe k. o. Karlovško predmestje.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je sprejemljiva na podlagi kriterijev za določanje javnih
prometnic. OPN MOL ID določa javne prometnice s prometno
funkcijo dostop do obstoječih stanovanjskih objektov za primere, ki
obravnavajo dostop do več kot treh stanovanjskih objektov. V
primeru iz pobude gre za dostop do dveh še nepozidanih zemljišč.
Na podlagi pobude se izbriše regulacijske linije in osi za javno pot

za vsa vozila preko zemljišč navedenih v pobudi. Zaradi
zagotavljanja javnega omrežja pešpoti se javno pešpot prestavi v
zeleni pas ob Velikem Galjevcu do izliva v Ljubljanico.
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I. Tonin
537
Pobuda se nanaša na izbris javne poti na zemljišču parc. št.
164/92, k. o. Karlovško predmestje, zožitev obvodnega pasu pri
potoku Velikem Galjevcu, spremembo višine objektov do 15 m in
faktorja pozidave 60%.Pobuda se nanaša na izbris javne poti na
zemljišču parc. št. 164/92, k. o. Karlovško predmestje, zožitev
obvodnega pasu pri potoku Velikem Galjevcu, spremembo višine
objektov do 15 m in faktorja pozidave 60%.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobuda za izbris javne poti je sprejemljiva na podlagi kriterijev za
določanje javnih prometnic. OPN MOL ID določa javne prometnice
s prometno funkcijo dostopa do obstoječih stanovanjskih objektov
za primere, ki obravnavajo dostop do več kot treh stanovanjskih
objektov. V primeru iz pobude gre za dostop do dveh še
nepozidanih zemljišč. Na podlagi pobude se izbriše regulacijske
linije in osi za javno pot za vsa vozila preko zemljišč navedenih v
pobudi. Zaradi zagotavljanja javnega omrežja pešpoti se javno
pešpot prestavi v zeleni pas ob Velikem Galjevcu do izliva v
Ljubljanico.
Pobuda za zožitev obvodnega pasu in spremembo prostorskih
izvedbenih pogojev ni sprejemljiva. Pobuda ni v skladu z
urbanističnim konceptom ureditve območja. Gre za območje
pretežno eno in dvo-družinskih hiš, zato so predpisani prostorski
izvedbeni pogoji ustrezni. Predpisana raba prostora (ZDo)
omogoča dostop do struge Galjevca, urejanje le-te in ureditev
razlivnih površin na poplavnem območju, kot tudi ureditev poti, ki so
namenjene vsem prebivalcem območja. Poti so načrtovane po
obeh straneh priobalnega pasu in s prehodi preko vode, kjer to
omogočajo prostorske danosti.

T. Travnik
1052
Pobuda se nanaša na legalizacijo objektov na zemljišču parc. št.
1689/245 k. o. Trnovsko predmestje.Pobuda se nanaša na
legalizacijo objektov na zemljišču parc. št. 1689/245 k. o. Trnovsko
predmestje.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in urbanističnim
kriterijem. Predlagan poseg je na območju naravne vrednote,
Nature 2000, zavarovanem območju Krajinskega parka Ljubljansko
barje in na območju kulturne dediščine. Razpršena gradnja
predstavlja negativni pojav v prostoru, ki ga je potrebno v največji
možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj značilna neracionalna
izraba prostora, nezadostna komunalna opremljenost, ipd.
Navedenim načelom sledi tudi ZPNačrt in na njegovi podlagi izdani

predpisi, ki nove razpršene gradnje ne dopuščajo več, za obstoječo
pa predpisujejo samo sanacijo, v kolikor je ta mogoča. Območje
obravnavano v pobudi je opredeljeno kot stavbišče objektov
razpršene gradnje na nestavbnih zemljiščih. Dopustne posege in
ureditve na legalno zgrajenih objektih določa člen odloka OPN
MOL ID, ki obravnava stavbišča objektov razpršene gradnje na
nestavbnih zemljiščih.
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T. Vadnjal
715
Pobuda se nanaša na vzpostavitev dostopa do zemljišča parc. št.
519/3, k. o. Karlovško predmestje.Pobuda se nanaša na
vzpostavitev dostopa do zemljišča parc. št. 519/3, k. o. Karlovško
predmestje.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji in varstvenimi
režimi. Zemljišče je del kompleksa nepozidanih parcel in na
območju srednje poplavne nevarnosti, ureja se z OPPN. Namen
urejanja nepozidanih površin z OPPN je, da se prostor uredi
celostno, tako prostorsko in oblikovno kot tudi infrastrukturno.
Dostop do parcele bo določen v okviru izdelave OPPN.

A. Viceljo
438
Pobuda se nanaša na spremembo prostorskih izvedbenih pogojev
za zemljišče parc. št. 381/28, k. o. Karlovško predmestje, v EUP
RN-571, z namensko rabo CU in tipom stavb V, tako da se dopusti
gradnja večstanovanjskega objekta.Pobuda se nanaša na
spremembo prostorskih izvedbenih pogojev za zemljišče parc. št.
381/28, k. o. Karlovško predmestje, v EUP RN-571, z namensko
rabo CU in tipom stavb V, tako da se dopusti gradnja
večstanovanjskega objekta.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobuda za spremembo namenske rabe v stanovanjsko ni
sprejemljiva. Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči in
Strokovnimi podlagami za vpadnice (LUZ, 2013). Na območju ob
Jurčkovi cesti, predvsem na južni, še dokaj nepozidani strani, je
predvideno umeščanje centralnih dejavnosti. Kljub temu pa je
pobuda za izgradnjo večstanovanjskih objektov že po veljavnem
planu v večji meri uresničljiva. Odlok OPN MOL ID namreč določa,
da je v območjih z namensko rabo CU - osrednja območja
centralnih dejavnosti delež stanovanj lahko tudi 70% BTP v EUP,
kar se upošteva pri izdelavi podrobnega načrta za to območje:
OPPN 86 - ILOVICA (Mešano območje ob Jurčkovi).

J. Vidmar
1324
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc.
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št. 1567/76, /75, /74, /73, /72, /71, /70, /69, /68, /59, /3 k. o.
Trnovsko predmestje, iz kmetijskih površin v zazidljivo zemljišče za
selitev kmetije (gradnja stanovanjske hiše s spremljajočimi
kmetijsko gospodarskimi objekti - hlev, skladišče, garaža za
kmetijsko mehanizacijo,...).Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe zemljišč parc. št. 1567/76, /75, /74, /73, /72, /71,
/70, /69, /68, /59, /3 k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskih površin
v zazidljivo zemljišče za selitev kmetije (gradnja stanovanjske hiše
s spremljajočimi kmetijsko gospodarskimi objekti - hlev, skladišče,
garaža za kmetijsko mehanizacijo,...).
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in urbanističnim
kriterijem. Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom,
saj pomeni širitev navzven na kmetijska območja v odprto
kmetijsko krajino. Hkrati poseg predstavlja širitev na zavarovana
območja, in sicer na območje Nature 2000, ekološko pomembno
območje, zavarovano območje, v Krajinski park Ljubljansko barje,
na območje kulturne dediščine, na komplekse najboljših kmetijskih
zemljišč ter na območje poplav (območje srednje in majhne
nevarnosti).

J. Vidmar
1341
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 1567/1 k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskih površin v
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo. Menijo, da je širitev
zazidljivosti upravičena zaradi izgube obstoječe zazidljivosti zaradi
izgradnje krožišča v Črni vasi.Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe zemljišča parc. št. 1567/1 k. o. Trnovsko
predmestje, iz kmetijskih površin v zazidljivo zemljišče za
stanovanjsko gradnjo. Menijo, da je širitev zazidljivosti upravičena
zaradi izgube obstoječe zazidljivosti zaradi izgradnje krožišča v
Črni vasi.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in urbanističnim
kriterijem. Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom,
saj pomeni širitev navzven na kmetijska območja v odprto
kmetijsko krajino. Hkrati poseg predstavlja širitev na zavarovana
območja in sicer na območje Nature 2000, ekološko pomembno
območje, zavarovano območje, v Krajinski park Ljubljansko barje,
na območje kulturne dediščine, na komplekse najboljših kmetijskih
zemljišč ter na območje poplav (območje srednje in majhne
nevarnosti).

J. Vidmar
1343
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 1567/119 k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskih površin v
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo. Menijo, da je širitev
zazidljivosti upravičena zaradi izgube obstoječe zazidljivosti zaradi

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

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

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

izgradnje krožišča v Črni vasi.Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe zemljišča parc. št. 1567/119 k. o. Trnovsko
predmestje, iz kmetijskih površin v zazidljivo zemljišče za
stanovanjsko gradnjo. Menijo, da je širitev zazidljivosti upravičena
zaradi izgube obstoječe zazidljivosti zaradi izgradnje krožišča v
Črni vasi.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in urbanističnim
kriterijem. Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom,
saj pomeni širitev navzven na kmetijska območja v odprto
kmetijsko krajino. Hkrati poseg predstavlja širitev na zavarovana
območja, in sicer na območje Nature 2000, ekološko pomembno
območje, zavarovano območje, v Krajinski park Ljubljansko barje,
na območje kulturne dediščine, na komplekse najboljših kmetijskih
zemljišč ter na območje poplav (območje srednje in majhne
nevarnosti).

Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
1845
Sprememba namenske rabe zemljišča v O - območje okoljske
infrastrukture.Sprememba namenske rabe zemljišča v O - območje
okoljske infrastrukture.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Gradnja komunalnih objektov, vodov in naprav je sistemsko
dopustna, skladno s 1. in 2. odstavkom 12. člena OPN MOL ID,
praktično na celotnem območju OPN MOL ID, zato opredelitev
območja z namensko ni potrebna.
Območje črpališča se opredeli na karti 4.2 "Odvajanje in čiščenje
komunalne in padavinske odpadne vode".
V namenski rabi ZPp / ZPps / ZDo / ZK / ZV je, skladno s 1. in 2.
odstavkom 12. člena OPN MOL ID, trenutno dopustna gradnja
podzemnih komunalnih vodov. Obstoječim črpališčem, ki so na
terenu že izvedena ter zemljiško knjižno urejena, je treba zagotoviti
bodoče redno vzdrževanje in morebitno rekonstrukcijo. Za
obstoječe zakonito zgrajene objekte, ki po namembnosti niso
skladni s predpisano namensko rabo v EUP, je dopustna
rekonstrukcija ter vzdrževanje in odstranitev objektov. Zato dodatna
določila niso potrebna.

Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
1846
Sprememba namenske rabe zemljišča v O - območje okoljske
infrastrukture.Sprememba namenske rabe zemljišča v O - območje
okoljske infrastrukture.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Gradnja komunalnih objektov, vodov in naprav je sistemsko
dopustna, skladno s 1. in 2. odstavkom 12. člena OPN MOL ID,
praktično na celotnem območju OPN MOL ID, zato opredelitev
območja z namensko ni potrebna.
Območje črpališča se opredeli na karti 4.2 "Odvajanje in čiščenje

komunalne in padavinske odpadne vode".

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

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

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

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
1847
Sprememba namenske rabe zemljišča v O - območje okoljske
infrastrukture.Sprememba namenske rabe zemljišča v O - območje
okoljske infrastrukture.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Gradnja komunalnih objektov, vodov in naprav je sistemsko
dopustna skladno s 1. in 2. odstavkom 12. člena OPN MOL ID
praktično na celotnem območju OPN MOL ID, zato opredelitev
območja z namensko ni potrebna.
Območje črpališča se opredeli na karti 4.2 "Odvajanje in čiščenje
komunalne in padavinske odpadne vode".

Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
1848
Sprememba namenske rabe zemljišča v O - območje okoljske
infrastrukture.Sprememba namenske rabe zemljišča v O - območje
okoljske infrastrukture.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Gradnja komunalnih objektov, vodov in naprav je sistemsko
dopustna, skladno s 1. in 2. odstavkom 12. člena OPN MOL ID,
praktično na celotnem območju OPN MOL ID, zato opredelitev
območja z namensko ni potrebna.
Območje črpališča se opredeli na karti 4.2 "Odvajanje in čiščenje
komunalne in padavinske odpadne vode".

Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
1849
Sprememba namenske rabe zemljišča v O - območje okoljske
infrastrukture.Sprememba namenske rabe zemljišča v O - območje
okoljske infrastrukture.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Gradnja komunalnih objektov, vodov in naprav je sistemsko
dopustna skladno s 1. in 2. odstavkom 12. člena OPN MOL ID
praktično na celotnem območju OPN MOL ID, zato opredelitev
območja z namensko rabo ni potrebna.
Območje črpališča se opredeli na karti 4.2 "Odvajanje in čiščenje
komunalne in padavinske odpadne vode".

Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
1850
Sprememba namenske rabe zemljišča v O - območje okoljske
infrastrukture.Sprememba namenske rabe zemljišča v O - območje
okoljske infrastrukture.

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

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

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
1868

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča

Sprememba namenske rabe zemljišča v O - območje okoljske
infrastrukture.Sprememba namenske rabe zemljišča v O - območje
okoljske infrastrukture.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Gradnja komunalnih objektov, vodov in naprav je sistemsko
dopustna, skladno s 1. in 2. odstavkom 12. člena OPN MOL ID,
praktično na celotnem območju OPN MOL ID, zato opredelitev
območja z namensko ni potrebna.
Območje črpališča se opredeli na karti 4.1. »Oskrba s pitno vodo«.

C. Vrbinc
524
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 350/27, k. o. Karlovško predmestje, iz kmetijskih površin v
zazidljive površine.Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe zemljišča parc. št. 350/27, k. o. Karlovško predmestje, iz
kmetijskih površin v zazidljive površine.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni v skladu z urbanističnimi kriteriji - poseg ne pomeni
zaokroževanje naselja, poleg tega so v neposredni bližini še
nepozidana stavbna zemljišča. Predlagan poseg se nahaja na
območju najboljših kmetijskih zemljišč, na katerih strateške
usmeritve ne predvidevajo novih poselitvenih površin. 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). Poleg tega gre za
območje izravnalnega protipoplavnega ukrepa.

J. Vrbinc
525
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 350/27, k. o. Karlovško predmestje, iz kmetijskih površin v
zazidljive površine.Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe zemljišča parc. št. 350/27, k. o. Karlovško predmestje, iz
kmetijskih površin v zazidljive površine.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni v skladu z urbanističnimi kriteriji - poseg ne pomeni

do pobude

zaokroževanje naselja, poleg tega so v neposredni bližini še
nepozidana stavbna zemljišča. Predlagan poseg se nahaja na
območju najboljših kmetijskih zemljišč, na katerih strateške
usmeritve ne predvidevajo novih poselitvenih površin. 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). Poleg tega gre za
območje izravnalnega protipoplavnega ukrepa.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

A. Vrtačnik
675

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude

Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc.
št. 2457/8 in 2457/9, k. o. Rudnik, iz gozdnih površin v
stanovanjske površine (Ssse).Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe zemljišč parc. št. 2457/8 in 2457/9, k. o. Rudnik, iz
gozdnih površin v stanovanjske površine (Ssse).
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagani poseg sprememba namenske rabe navedenih zemljišč
v stanovanjske površine ni v skladu s strateškimi izhodišči,
urbanističnim konceptom in varstvenimi režimi: nahaja se na
območju srednje ogroženosti s plazovi in na območju gozdov (Go).
Še nepozidano območje Golovca se v največji možni meri ščiti pred
nadaljnjo pozidavo.

A. in N. Vrtačnik
674
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc.
št. 2457/8 in 2457/9, k. o. Rudnik, iz gozdnih površin v
stanovanjske površine (Ssse).Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe zemljišč parc. št. 2457/8 in 2457/9, k. o. Rudnik, iz
gozdnih površin v stanovanjske površine (Ssse).
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagani poseg sprememba namenske rabe navedenih zemljišč
v stanovanjske površine ni v skladu s strateškimi izhodišči,
urbanističnim konceptom in varstvenimi režimi: nahaja se na
območju srednje ogroženosti s plazovi in na območju gozdov (Go).
Še nepozidano območje Golovca se v največji možni meri ščiti pred
nadaljnjo pozidavo.
A. in N. Vrtačnik
1198
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc.
št. 2457/8 in 2457/9, k. o. Rudnik, iz gozdnih površin v
stanovanjske površine (Ssse).Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe zemljišč parc. št. 2457/8 in 2457/9, k. o. Rudnik, iz
gozdnih površin v stanovanjske površine (Ssse).
Pobuda ni sprejemljiva.

Obrazložitev stališča
do pobude

Predlagani poseg sprememba namenske rabe navedenih zemljišč
v stanovanjske površine ni v skladu s strateškimi izhodišči,
urbanističnim konceptom in varstvenimi režimi: nahaja se na
območju srednje ogroženosti s plazovi in na območju gozdov (Go).
Še nepozidano območje Golovca se v največji možni meri ščiti pred
nadaljnjo pozidavo.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

P. Zajc
1027

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Pobuda se nanaša na spremembo opredelitve stopnje varstva pred
hrupom za dele zemljišč parc. št. 385/394, 385/135, 385/136 in
385/429, k. o. Karlovško predmestje, tako da bodo zemljišča v 15metrskem pasu ob Jurčkovi cesti uvrščena v IV. stopnjo varstva
pred hrupom namesto v III. stopnjo.Pobuda se nanaša na
spremembo opredelitve stopnje varstva pred hrupom za dele
zemljišč parc. št. 385/394, 385/135, 385/136 in 385/429, k. o.
Karlovško predmestje, tako da bodo zemljišča v 15-metrskem pasu
ob Jurčkovi cesti uvrščena v IV. stopnjo varstva pred hrupom
namesto v III. stopnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.
Stopnje varstva pred hrupom so v spremembah in dopolnitvah
OPN MOL ID določene na podlagi področne zakonodaje in
strokovne podlage Spremembe in dopolnitve področja varstva pred
hrupom (P-ZIN-32/13). Ob upoštevanju predpisov o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju se osrednjim območjem
centralnih dejavnosti (CU) določi območje III. stopnje varstva pred
hrupom, površinam pomembnejših cest (PC) pa območje IV.
stopnje varstva pred hrupom. Določanje IV. stopnje varstva pred
hrupom na podlagi področnih predpisov na osrednjih območjih
centralnih dejavnosti (CU) ni dopustno, zato pobuda za spremembo
stopenj varstva pred hrupom v IV. ni sprejemljiva.
Obratovalni čas lokalov določa Odlok o merilih za določitev
podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost.

P. Zajc
1740
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 384/194 in dela zemljišča parc. št. 384/28, oba k. o. Karlovško
predmestje, iz parkovnih površin (ZPp) v stanovanjske površine in
priključitev k EUP RN-404.Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe zemljišča parc. št. 384/194 in dela zemljišča parc.
št. 384/28, oba k. o. Karlovško predmestje, iz parkovnih površin
(ZPp) v stanovanjske površine in priključitev k EUP RN-404.
Pobuda je sprejemljiva.
Na podlagi zazidalne zasnove iz pobude se del obravnavanega
območja priključi k
EUP RN-404 z namensko rabo SSce in tipologijo NA.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

V. Zajc
587
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 474/7, k. o. Karlovško predmestje, iz površin za vrtičkarstvo (ZV)
v stanovanjske površine ali površine za oddih, rekreacijo in šport
(ZS).Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča
parc. št. 474/7, k. o. Karlovško predmestje, iz površin za
vrtičkarstvo (ZV) v stanovanjske površine ali površine za oddih,
rekreacijo in šport (ZS).
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda za spremembo namenske rabe v stanovanjsko rabo ali
površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS) ni sprejemljiva.
Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči, urbanističnimi
kriteriji in varstvenim režimom – nahaja se na območju kulturne
dediščine Ljubljana – Kolišče Ilovica. Območje že do sedaj ni bilo
namenjeno stanovanjski gradnji, v skladu z načeli OPN MOL SD in
OPN MOL ID pa nadaljnje širjenje razpršene gradnje ni dopustno.
Skladno z OPN MOL SD je območje ob Ljubljanici namenjeno
zeleni parkovni obvodni potezi. OPN MOL ID podrobno določa, da
je severni del območja, ki se navezuje na Jurčkovo cesto,
namenjen športu in rekreaciji, južni del pa območju za vrtičke. Gre
za večje razvojno območje, mestni park in del južnega zelenega
klina, skozi katerega poteka Pot spominov in tovarištva. Zeleni klini
prodirajo v središče mesta in se navezujejo na krajinsko zaledje
mesta. Imajo za mesto poseben pomen, tako iz funkcionalnočlenitvenih kot tudi ekoloških vidikov. Ustvarjajo ustrezne mikro in
mezoklimatske razmere in omogočajo prevetrenost mesta kot tudi
vzpostavljanje naravnih koridorjev v zaledje. Vsak od klinov ima v
prostoru mesta svoj nezamenljivi pomen, zato je ena osnovnih
strateških usmeritev ohranitev vseh petih zelenih klinov.

A. Zajec
923
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 476/6, k. o. Karlovško predmestje, iz površin za vrtičkarstvo (ZV)
v stanovanjske površine.Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe zemljišča parc. št. 476/6, k. o. Karlovško
predmestje, iz površin za vrtičkarstvo (ZV) v stanovanjske površine.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda za spremembo namenske rabe v stanovanjsko ni
sprejemljiva. Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči,
urbanističnimi kriteriji in varstvenim režimom – nahaja se na
območju kulturne dediščine Ljubljana – Kolišče Ilovica. Območje že
do sedaj ni bilo namenjeno stanovanjski gradnji, v skladu z načeli
OPN MOL SD in OPN MOL ID pa nadaljnje širjenje razpršene
gradnje ni dopustno.
Skladno s OPN MOL SD je območje ob Ljubljanici namenjeno
zeleni parkovni obvodni potezi, ki je v severnem delu namenjena
športu in rekreaciji, v južnem delu pa območju za vrtičke. Gre za
večje razvojno območje, mestni park in del južnega zelenega klina,
skozi katerega poteka Pot spominov in tovarištva. Zeleni klini

prodirajo v središče mesta in se navezujejo na krajinsko zaledje
mesta. Imajo za mesto poseben pomen, tako iz funkcionalnočlenitvenih kot tudi ekoloških vidikov. Ustvarjajo ustrezne mikro in
mezoklimatske razmere in omogočajo prevetrenost mesta kot tudi
vzpostavljanje naravnih koridorjev v zaledje. Vsak od klinov ima v
prostoru mesta svoj nezamenljivi pomen, zato je ena osnovnih
strateških usmeritev ohranitev vseh petih zelenih klinov.
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A. Zalaznik
1582
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc.
št. 381/5 in 381/29, k. o. Karlovško predmestje, iz osrednjih območij
centralnih dejavnosti (CU) v večstanovanjske površine.Pobuda se
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 381/5 in
381/29, k. o. Karlovško predmestje, iz osrednjih območij centralnih
dejavnosti (CU) v večstanovanjske površine.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda za spremembo namenske rabe v stanovanjsko ni
sprejemljiva. Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči in
Strokovnimi podlagami za vpadnice (LUZ, 2013). Na območju ob
Jurčkovi cesti, predvsem na južni, še dokaj nepozidani strani, je
predvideno umeščanje centralnih dejavnosti. Kljub temu pa je
pobuda za izgradnjo večstanovanjskih objektov že po veljavnem
planu v večji meri uresničljiva. Odlok OPN MOL ID namreč določa,
da je v območjih z namensko rabo CU - osrednja območja
centralnih dejavnosti delež stanovanj lahko tudi 70% BTP v EUP,
kar se upošteva pri izdelavi podrobnega načrta za to območje:
OPPN 86 - ILOVICA (Mešano območje ob Jurčkovi).
D. Zalaznik Močnik
1581
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc.
št. 381/27 in 381/29, k. o. Karlovško predmestje, iz osrednjih
območij centralnih dejavnosti (CU) v večstanovanjske
površine.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe
zemljišč parc. št. 381/27 in 381/29, k. o. Karlovško predmestje, iz
osrednjih območij centralnih dejavnosti (CU) v večstanovanjske
površine.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda za spremembo namenske rabe v stanovanjsko ni
sprejemljiva. Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči in
Strokovnimi podlagami za vpadnice (LUZ, 2013). Na območju ob
Jurčkovi cesti, predvsem na južni, še dokaj nepozidani strani, je
predvideno umeščanje centralnih dejavnosti. Kljub temu pa je
pobuda za izgradnjo večstanovanjskih objektov že po veljavnem
planu v večji meri uresničljiva. Odlok OPN MOL ID namreč določa,
da je v območjih z namensko rabo CU - osrednja območja
centralnih dejavnosti delež stanovanj lahko tudi 70% BTP v EUP,
kar se upošteva pri izdelavi podrobnega načrta za to območje:
OPPN 86 - ILOVICA (Mešano območje ob Jurčkovi).
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T. Završnik
768
Pobuda se nanaša na spremembo določil OPN MOL ID za
zemljišče parc. št. 472/4, k. o. Karlovško predmestje, ki se nahaja v
EUP RN-46 z namensko rabo zeleni obvodni pas (ZDo), tako da bo
dopustna gradnja enostavnega oz. nezahtevnega objekta in
rekonstrukcija objekta zgrajenega pred letom 1967.Pobuda se
nanaša na spremembo določil OPN MOL ID za zemljišče parc. št.
472/4, k. o. Karlovško predmestje, ki se nahaja v EUP RN-46 z
namensko rabo zeleni obvodni pas (ZDo), tako da bo dopustna
gradnja enostavnega oz. nezahtevnega objekta in rekonstrukcija
objekta zgrajenega pred letom 1967.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Predlagana dopustnost rekonstrukcije obstoječega objekta je že
vključena v OPN MOL ID, ki v 13. členu določa, da so na zakonito
zgrajenih objektih, ki po namembnosti niso skladni s predpisano
namensko rabo v EUP, dopustni samo rekonstrukcija in izraba
izkoriščenega podstrešja (Po) ter vzdrževanje in odstranitev
objektov.
Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov v zelenem obvodnem
pasu (ZDo) ni dopustna. Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi
režimi. Zemljišče parc. št. 472/4, k. o. Karlovško predmestje,
deloma sega v priobalni pas reke Ljubljanice (15,00 m), zato je
celotna parcela obravnavna po strožjem kriteriju. Dopustne posege
v priobalno zemljišče določa zakon. Na priobalnem zemljišču
vodotoka mora biti omogočen dostop in vzdrževanje vodotoka.
Obravnavani prostor se ureja v skladu z usmeritvami OPN MOL
SD: "Rečni bregovi se uredijo in strogo varujejo pred pozidavo,
ozeleni se nabrežja, obogati se njihov program, uredijo se javne
sprehajalne poti in v največji meri se z nabrežij ukine promet.

M. Zorn
446
Pobuda se nanaša na spremembo poteka ceste Rudnik I tako, da
bi potekala od bodočega P+R ob Dolenjski cesti, ob načrtovanem
zadrževalniku, okoli načrtovanega vrtca, proti pokopališču in Orlam.
Pobudnik predlaga, da se obstoječa cesta Rudnik I preuredi tako,
da se po njej organizira enosmerni promet in uredi pločnik ter da se
obstoječe stanovanjske in centralne rabe zaokrožijo do nove
ceste.Pobuda se nanaša na spremembo poteka ceste Rudnik I
tako, da bi potekala od bodočega P+R ob Dolenjski cesti, ob
načrtovanem zadrževalniku, okoli načrtovanega vrtca, proti
pokopališču in Orlam. Pobudnik predlaga, da se obstoječa cesta
Rudnik I preuredi tako, da se po njej organizira enosmerni promet
in uredi pločnik ter da se obstoječe stanovanjske in centralne rabe
zaokrožijo do nove ceste.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je skladna z urbanističnim merilom zagotovitve javnega
interesa. V OPN MOL ID se določi novi odsek javne prometnice,

lokalne krajevne ceste, z namenom ureditve varne poti v šolo in
vrtec. Novi odsek ceste Rudnik I se določi tako, da poteka od
bodočega P+R ob Dolenjski cesti, ob načrtovanem zadrževalniku,
okoli načrtovanega vrtca, proti pokopališču in Orlam. Novemu
prometnemu odseku se prilagodi meje naselja, tako da se EUP
RN-462, RN-463 in RN-352 zaokroži do zunanjega roba nove
ceste. Nova pot bo omogočala tudi vzpostavitev novega
prometnega režima, npr. ureditev enosmernega krožnega prometa
z namenom razbremenitve obstoječih preozkih cest, ki jih ni
mogoče širiti brez rušitev.
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I. Zrimšek
265
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 350/1126, k. o. Karlovško predmestje, iz kmetijskih površin v
zazidljive površine.Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe zemljišča parc. št. 350/1126, k. o. Karlovško predmestje, iz
kmetijskih površin v zazidljive površine.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni v skladu z urbanističnimi kriteriji - poseg ne pomeni
zaokroževanje naselja, poleg tega so v neposredni bližini še
nepozidana stavbna zemljišča. Predlagan poseg se nahaja na
območju najboljših kmetijskih zemljišč, na katerih strateške
usmeritve ne predvidevajo novih poselitvenih površin. 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). Poleg tega gre za
območje izravnalnega protipoplavnega ukrepa.

M. Zrnec
810
Pobuda se nanaša na spremembo načina urejanja zemljišča parc.
št. 368/1, k. o. Karlovško predmestje, ki se nahaja v EUP RN-8, iz
OPPN v OPN.Pobuda se nanaša na spremembo načina urejanja
zemljišča parc. št. 368/1, k. o. Karlovško predmestje, ki se nahaja v
EUP RN-8, iz OPPN v OPN.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda za spremembo načina urejanja ni sprejemljiva. Predlagani
poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji in varstvenimi režimi.
Zemljišče se nahaja v območju srednje poplavne nevarnosti in
predstavlja del sklopa nezazidanih stavbnih zemljišč, kar pomeni,
da je vključenost v OPPN upravičena. Namen urejanja nepozidanih
površin z OPPN je, da se prostor uredi celostno, tako prostorsko in
oblikovno kot tudi infrastrukturno.
F. Žitnik
343
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Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 1146/6 k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskega zemljišča v
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo. Zemljišče meji na
zazidljiva zemljišča (BČ-463), je opremljeno z vodovodom in
elektriko ter dostopno z javne ceste.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1146/6 k. o.
Trnovsko predmestje, iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo
zemljišče za stanovanjsko gradnjo. Zemljišče meji na zazidljiva
zemljišča (BČ-463), je opremljeno z vodovodom in elektriko ter
dostopno z javne ceste.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in urbanističnim
kriterijem. Predlagan poseg je na območju Nature 2000, ekološko
pomembnem območju, znotraj Krajinskega parka Ljubljansko barje
- III. varstveno območje, na območju varstva kulturne dediščine in
poplavno ogroženem območju (območje srednje nevarnosti).
Poseg predstavlja širitev obstoječega območja razpršene gradnje
znotraj Krajinskega parka zato širitev ni opravičljiva.
V. Žitnik
950
Pobuda se nanaša na spremembo prostorskih izvedbenih pogojev
za EUP RN-263 (sprememba tipa objekta iz NA v NB in
sprememba višine iz P+1+Po v P+2+Po) oziroma delitev EUP na
dve enoti z različnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji.Pobuda se
nanaša na spremembo prostorskih izvedbenih pogojev za EUP
RN-263 (sprememba tipa objekta iz NA v NB in sprememba višine
iz P+1+Po v P+2+Po) oziroma delitev EUP na dve enoti z različnimi
prostorskimi izvedbenimi pogoji.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda za spremembo prostorskih izvedbenih pogojev ni skladna z
določili odloka OPN MOL ID glede višin objektov tipa NA – nizka
prostostoječa stavba, ki višino omejujejo na 11,00 m oziroma na
višinski gabarit P+1+Po (T). V EUP RN-263 je obstoječa pozidava
tipa NA, prevladujoča višina objektov pa je do P+1+Po. Za
obstoječe legalne objekte, ki odstopajo od te višine, so dopustne
nadomestna gradnja, rekonstrukcija in sprememba namembnosti
do višine obstoječe stavbe. Iz pregleda območja sledi, da ni večjih
prostih parcel, kjer bi se zazidava lahko gostila na predlagan način
in tako, da ne bi bila moteča za obstoječe objekte. Ohranja se
obstoječa določila.
Župnija Ljubljana - Rudnik
1881
Pobuda se nanaša na zemljišča parc. št. 120/8, 120/13, 120/14 in
120/15, vsa k. o. Rudnik, in sicer na: 1. preveritev potrebne širine
povezovalne ceste vzhodno od Hudourniške poti in njen morebiten
popravek, 2. spremembo poteka predvidene povezovalne ceste,
tako da bo polovica ceste potekala po sosednjih zemljiščih parc. št.
120/16, 120/17, 120/20 in 120/21, vsa k. o. Rudnik, 3. in 4.
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preveritev in uskladitev dejanskega stanja lastništva zemljišča parc.
št. 120/8, k. o. Rudnik, 5. spremembo načina urejanja iz OPPN v
OPN.Pobuda se nanaša na zemljišča parc. št. 120/8, 120/13,
120/14 in 120/15, vsa k. o. Rudnik, in sicer na: 1. preveritev
potrebne širine povezovalne ceste vzhodno od Hudourniške poti in
njen morebiten popravek, 2. spremembo poteka predvidene
povezovalne ceste, tako da bo polovica ceste potekala po
sosednjih zemljiščih parc. št. 120/16, 120/17, 120/20 in 120/21, vsa
k. o. Rudnik, 3. in 4. preveritev in uskladitev dejanskega stanja
lastništva zemljišča parc. št. 120/8, k. o. Rudnik, 5. spremembo
načina urejanja iz OPPN v OPN.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Predlagane spremembe so delno sprejemljive.
1. in 2.: Pobuda za spremembo poteka in širine povezovalne ceste
ni sprejemljiva. OPN MOL ID določa regulacijske elemente za
ureditev javnih prometnic z ustreznimi prometno-tehničnimi in
prometno-varnostnimi elementi. Na podlagi 1. alineje 3. točke 23.
člena »– je v OPPN, gradbenem dovoljenju za cesto ali v projektu
za izvedbo rekonstrukcije ceste dopustno ob soglasju organa
Mestne uprave MOL, pristojnega za promet, prilagoditi traso ceste
projektni rešitvi«.
3. in 4.: Preverjanje in usklajevanje lastniškega stanja zemljišč ni
predmet OPN MOL ID.
5. Pobuda za spremembo načina urejanja je sprejemljiva.
Predlagani poseg je v skladu z urbanističnimi merili: zaokrožitev
obstoječe pozidave, dostopnost, komunalna opremljenost in
ustrezna namenska raba. Gre za degradirana zemljišča v »vogalu«
predvidenega OPPN, ki so od ostalega območja OPPN ločena z
rezervatom za prometnico, ki zagotavlja dostop do območja.

