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Amicus d.o.o.
786
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe za dopustitev
gradnje manj zahtevnih objektov za oglaševanje na zemljišču parc.
št. 485/1, k. o. Vižmarje.Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe za dopustitev gradnje manj zahtevnih objektov za
oglaševanje na zemljišču parc. št. 485/1, k. o. Vižmarje.
Pobuda ni sprejemljiva.
Območja za oglaševanje so bila določena na podlagi strokovnih
podlag, ki so določile gostoto objektov za oglaševanje v prostoru
MOL in konkretne dopustne lokacije. Gre za lokacije, s katerimi ne
bo presežena vidna in druga obremenitev (odprtega
krajinskega/urbanega/pozidanega…) prostora MOL. Poleg tega je
lokacij za oglaševanje glede na evidence že preveč. Zaradi vsega
navedenega se novih lokacij objektov za oglaševanje se zato ne
dopušča.

Amicus d.o.o.
788
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe za dopustitev
gradnje manj zahtevnih objektov za oglaševanje na zemljišču parc.
št. 1266/1, k. o. Vižmarje.Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe za dopustitev gradnje manj zahtevnih objektov za
oglaševanje na zemljišču parc. št. 1266/1, k. o. Vižmarje.
Pobuda ni sprejemljiva.
Območja za oglaševanje so bila določena na podlagi strokovnih
podlag, ki so določile gostoto objektov za oglaševanje v prostoru
MOL in konkretne dopustne lokacije. Gre za lokacije, s katerimi ne
bo presežena vidna in druga obremenitev (odprtega
krajinskega/urbanega/pozidanega…) prostora MOL. Poleg tega je
lokacij za oglaševanje glede na evidence že preveč. Zaradi vsega
navedenega se novih lokacij objektov za oglaševanje se zato ne
dopušča.

J. Arhar
669
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc.
št. 1001/1,1002, k. o. Šentvid nad Ljubljano, iz kmetijske površine v
površine za mirujoči promet (POg).Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 1001/1,1002, k. o.
Šentvid nad Ljubljano, iz kmetijske površine v površine za mirujoči
promet (POg).
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni v skladu z varstvenimi režimi. Predlagan poseg se
nahaja na območju najboljših kmetijskih zemljišč, na katerih
strateške usmeritve ne predvidevajo tovrstnih posegov. Površine za
mirujoči promet se praviloma zagotavljajo v okviru stavbnih zemljišč
po normativih za posamezne dejavnosti. Območja večjih parkirišč
so določena sistemsko v območjih z namensko rabo POg.
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J. Benčina
854
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 1142/2, k. o. Vižmarje, iz kmetijske površine v zazidljive
površine za osrednje centralne dejavnosti in priključitev k EUP ŠE620.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča
parc. št. 1142/2, k. o. Vižmarje, iz kmetijske površine v zazidljive
površine za osrednje centralne dejavnosti in priključitev k EUP ŠE620.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Predlagani poseg je v skladu z urbanističnimi merili: bližina
obstoječe 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,
vidnost pozidave ne bo moteča v kakovostnih in značilnih pogledih
v prostoru, možno je zagotoviti opremo z gospodarsko javno
infrastrukturo. Zahodni del zemljišča parc. št. 1142/2, k. o.
Vižmarje, se priključi k EUP ŠE-620 z namensko rabo osrednja
območja centralnih dejavnosti (CU).
G. Božič
349
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 15, k. o. Šentvid nad Ljubljano, ki se nahaja v EUP ŠE-584, iz
splošnih večstanovanjskih površin (SSsv) v splošne eno in
dvostanovanjske površine (SSse) ali pretežno eno in
dvostanovanjske površine (SSce).Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 15, k. o. Šentvid
nad Ljubljano, ki se nahaja v EUP ŠE-584, iz splošnih
večstanovanjskih površin (SSsv) v splošne eno in dvostanovanjske
površine (SSse) ali pretežno eno in dvostanovanjske površine
(SSce).
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Predlagani poseg se nahaja v območju, ki se ureja z OPPN in za
katerega je treba izdelati celovito zasnovo, zato so do uveljavitve
OPPN dopustni le posegi na podlagi 95. člena odloka o OPN MOL
ID. V območju je že dopustna tudi gradnja objektov tipa NA – nizka
prostostoječa stavba (enodružinska hiša) in NB – nizka stavba v
nizu.

I. Camaj
611
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 80/4, k. o. Šentvid nad Ljubljano, iz kmetijske površine v
zazidljive površine za območje centralnih dejavnosti ali
gospodarskih dejavnosti.Pobuda se nanaša na spremembo
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namenske rabe zemljišča parc. št. 80/4, k. o. Šentvid nad Ljubljano,
iz kmetijske površine v zazidljive površine za območje centralnih
dejavnosti ali gospodarskih dejavnosti.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni v skladu z varstvenimi režimi. Predlagan poseg se
nahaja na območju najboljših kmetijskih zemljišč, na katerih
strateške usmeritve ne predvidevajo novih poselitvenih površin in
na vodovarstvenem območju VVO IIA (podobmočje s strogim
vodovarstvenim režimom), kjer širitve poselitve niso dopustne.

I. Camaj
612
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 80/5, k. o. Šentvid nad Ljubljano, v EUP ŠE-713 iz površin
pomembnejših cest (PC) v zazidljive površine za območje
centralnih dejavnosti ali gospodarskih dejavnosti.Pobuda se
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 80/5, k.
o. Šentvid nad Ljubljano, v EUP ŠE-713 iz površin pomembnejših
cest (PC) v zazidljive površine za območje centralnih dejavnosti ali
gospodarskih dejavnosti.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni v skladu z varstvenimi režimi. Predlagan poseg se
nahaja na območju rezerviranem za površine pomembnejših cest,
na površinah, na katerih strateške usmeritve ne predvidevajo novih
poselitvenih površin in na vodovarstvenem območju VVO IIA
(podobmočje s strogim vodovarstvenim režimom), kjer širitve
poselitve za stanovanjske ali ne stanovanjske stavbe niso
dopustne. Dopustno je le umeščanje nujnih infrastrukturnih
objektov.

A. Celarc
1539
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 83/1, k. o. Šentvid nad Ljubljano, iz kmetijske površine v
zazidljive površine za mešane dejavnosti.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 83/1, k. o. Šentvid
nad Ljubljano, iz kmetijske površine v zazidljive površine za
mešane dejavnosti.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni v skladu z varstvenimi režimi. Predlagan poseg se
nahaja na območju najboljših kmetijskih zemljišč, na katerih
strateške usmeritve ne predvidevajo novih poselitvenih površin in
na vodovarstvenem območju VVO IIA (podobmočje s strogim
vodovarstvenim režimom), kjer širitve poselitve niso dopustne.
Poleg tega se pobuda nahaja na območju možne izključne rabe za
potrebe obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

R. Cerar
519
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Pobuda se nanaša na izbris regulacijske linije ceste na zemljiščih
parc. št. 1548/3 in 1548/4, k. o. Stanežiče, na karti OPN MOL št.
4.7: Cestno omrežje in območja parkirnih režimov.Pobuda se
nanaša na izbris regulacijske linije ceste na zemljiščih parc. št.
1548/3 in 1548/4, k. o. Stanežiče, na karti OPN MOL št. 4.7:
Cestno omrežje in območja parkirnih režimov.
Pobuda je delno sprejemljiva.
V primeru iz pobude gre za prometnice najnižjega reda, ki
omogočajo dostop do obstoječih stanovanjskih objektov. Z
regulacijskimi elementi se določi obstoječe javne poti skladno s
potekom mej zemljišč in obstoječim grajenim prostorom.

R. Cerar
523
Pobuda se nanaša na izbris predvidene lokalne ceste na zemljiščih
parc. št. 1540/1 in 1540/7, k. o. Stanežiče, na karti OPN MOL št.
4.7: Cestno omrežje in območja parkirnih režimov.Pobuda se
nanaša na izbris predvidene lokalne ceste na zemljiščih parc. št.
1540/1 in 1540/7, k. o. Stanežiče, na karti OPN MOL št. 4.7:
Cestno omrežje in območja parkirnih režimov.
Pobuda ni sprejemljiva.
Regulacijski elementi za določanje javnih prometnic na območju iz
pobude določajo ureditev dostopa do vseh ureditev v prostoru. 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«.

R. Cerar
521
Pobuda se nanaša na izbris regulacijske linije ceste na zemljišču
parc. št. 1548/1, k. o. Stanežiče, na karti OPN MOL št. 4.7: Cestno
omrežje in območja parkirnih režimov. Vlagatelj pobude predlaga
širitev ceste na južno stran.Pobuda se nanaša na izbris
regulacijske linije ceste na zemljišču parc. št. 1548/1, k. o.
Stanežiče, na karti OPN MOL št. 4.7: Cestno omrežje in območja
parkirnih režimov. Vlagatelj pobude predlaga širitev ceste na južno
stran.
Pobuda ni sprejemljiva.
OPN MOL ID določa regulacijske elemente, na podlagi katerih je
možna izgradnja prometnic z minimalnimi prometno-tehničnimi in
prometno-varnostnimi elementi.

J. Curk
216
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe EUP ŠE-106 iz
območij centralnih dejavnosti za kulturo (CDk) v osrednja območja
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centralnih dejavnosti (CU) zaradi neskladja z dejansko
namembnostjo prostorov v objektu.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe EUP ŠE-106 iz območij centralnih
dejavnosti za kulturo (CDk) v osrednja območja centralnih
dejavnosti (CU) zaradi neskladja z dejansko namembnostjo
prostorov v objektu.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je sprejemljiva, saj gre za odpravo neskladja z dejansko
namembnostjo objekta. Skladno s strokovnimi podlagami
Preveritve in predlog sprememb omrežij družbene infrastrukture (PZIN-33/13), Št. proj. 7596, LUZ d.d., 2013 je ustreznejša namenska
raba za zagotovitev delovanja obstoječih dejavnosti CU, zato se
namenska raba EUP ŠE-106 spremeni iz CDk v CU.
Primerjava dopustnih objektov in dejavnosti za podrobnejši
namenski rabi CU in CDk izkazuje širok nabor dopustnih objektov
in dejavnosti za namensko rabo CU – osrednja območja centralnih
dejavnosti in ozek nabor dopustnih objektov in dejavnosti za
namensko rabo CDk – območja centralnih dejavnosti za kulturo. Že
obstoječe dejavnosti v EUP v primeru namenske rabe CDk niso
med dopustnimi objekti in dejavnostmi.
M. Čeh
1540
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 144/1 in 145/1, k. o. Vižmarje, v poslovno stanovanjske površine
z možnostjo razširitve pokritih zunanjih površin.Pobuda se nanaša
na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 144/1 in 145/1,
k. o. Vižmarje, v poslovno stanovanjske površine z možnostjo
razširitve pokritih zunanjih površin.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Širše območje, v katerem se nahajata zemljišči - EUP ŠE-413, je
opredeljeno kot osrednja območja centralnih dejavnosti (CU), tako
da namenska raba že dopušča gradnjo poslovno stanovanjskih
stavb. Za območje je predvidena izdelava občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN), ki bo podrobneje določil zazidavo v
območju.

B. in A. Fojkar
1080
Pobuda za spremembo trase daljnovoda.Pobuda za spremembo
trase daljnovoda.
Pobuda ni sprejemljiva.
Preko območja vodi distribucijski elektroenergetski vod, ki je
ključen za napajanje celotnega območja Šentvida in Vižmarij. Za
območje Škofovih zavodov je predpisana izdelava Občinskega
podrobnega prostorskega načrta (OPPN) 216. Morebitna
prestavitev daljnovoda bo obravnavana v fazi izdelave tega OPPN.
M. Gorenšek
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870
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 1007, k. o. Stanežiče, iz gozdne in kmetijske površine v
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1007, k. o.
Stanežiče, iz gozdne in kmetijske površine v zazidljivo zemljišče za
stanovanjsko gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji - poseg ne
pomeni zaokroževanja naselja. Predlagani poseg ni v skladu z
varstvenimi režimi, saj se nahaja pretežno na območju gozdnih in
delno na območju kmetijskih zemljišč. Z nadaljnjimi posegi v
gozdna in 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.

Hit Preless d.o.o.
1542
Pobuda se nanaša na spremembo prostorskih izvedbenih pogojev
v EUP ŠE-130, in sicer spremembo višine stavbe iz 12 m na 15 m,
tako da bi bila možna gradnja terasne etaže v velikosti do 70 %
spodnje etaže, in povečanje faktorja izrabe iz 1,6 na 3,0.Pobuda se
nanaša na spremembo prostorskih izvedbenih pogojev v EUP ŠE130, in sicer spremembo višine stavbe iz 12 m na 15 m, tako da bi
bila možna gradnja terasne etaže v velikosti do 70 % spodnje
etaže, in povečanje faktorja izrabe iz 1,6 na 3,0.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pred kratkim izvedeni posegi v EUP ŠE-130 predstavljajo kvalitetno
prenovo nekdaj degradiranega območja. Na podlagi predloženega
idejnega projekta se spremeni dopustno višino stavbe na 15 m, z
dodatnim pogojem, da mora biti zadnja etaža terasna. Faktor
izrabe 1,6, ki ga določa OPN MOL ID, je za južno obrobje Celovške
ceste ustrezen, zato se ga ohrani. Nadaljnji razvoj območja naj se
usmeri na površine jugozahodno od obstoječe stavbe (zdaj EUP
ŠE-125).

Hit Preless d.o.o.
1543
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe EUP ŠE-125 iz
parkovnih površin (ZPp) v območja centralnih dejavnosti brez
stanovanj (CDd).Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe EUP ŠE-125 iz parkovnih površin (ZPp) v območja centralnih
dejavnosti brez stanovanj (CDd).
Pobuda je sprejemljiva.
Predlagani poseg je v skladu z urbanističnimi merili, ki dopuščajo
nadaljevanje obstoječega kakovostnega morfološkega vzorca
poselitve, če pri tem ni posega na vitalne zelene površine v

območju. Vlagatelj pobude je z dosedanjim posegom degradirano
območje nekdanje galvane in kasneje trgovine kvalitetno prenovil.
Sprememba namenske rabe območja, v katerem ni vegetacije, se
dopušča za dokončanje celovite prenove območja.
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M. Hlebec
547
Pobuda se nanaša na črtanje določbe 5. odstavka 7. člena Odloka
o OPN MOL ID, tako da ostane odlok v tem delu enak vsebini, ki je
veljala do leta 2010, ko te določbe OPN ni vseboval. Navedena
določba predstavlja omejitev lastninske pravice na določenem
obsegu nepremičnin.Pobuda se nanaša na črtanje določbe 5.
odstavka 7. člena Odloka o OPN MOL ID, tako da ostane odlok v
tem delu enak vsebini, ki je veljala do leta 2010, ko te določbe OPN
ni vseboval. Navedena določba predstavlja omejitev lastninske
pravice na določenem obsegu nepremičnin.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Na podlagi več pobud se spremeni besedilo 5. odstavka 7. člena, in
sicer tako, da se črta določilo, ki določa, da se objekt, v kolikor
čezenj poteka meja EUP z namensko rabo PC ali PŽ, v celoti šteje
k EUP z namensko rabo PC ali PŽ. Po spremembi odloka za tak
objekt veljajo prostorski izvedbeni pogoji tiste EUP, v kateri se
nahaja večji del stavbišča objekta.

M. Hlebec
566
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča
parc. št. 959, k. o. Šentvid nad Ljubljano, iz površin pomembnejših
cest (PC) v zemljišče za stanovanjsko gradnjo (SSce), tako da bo
regulacijska linija ceste potekala po parcelni meji ali obodu
stavbe.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela
zemljišča parc. št. 959, k. o. Šentvid nad Ljubljano, iz površin
pomembnejših cest (PC) v zemljišče za stanovanjsko gradnjo
(SSce), tako da bo regulacijska linija ceste potekala po parcelni
meji ali obodu stavbe.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobuda za zoženje prometnega koridorja Ceste Andreja Bitenca na
zemljišču parc. št. 959, k. o. Šentvid nad Ljubljano, oziroma
spremembo namenske rabe v stanovanjske površine je le delno
sprejemljiva. Na podlagi pobud z identifikacijskimi številkami 566,
668 in 1898 ter skladno z novimi preveritvami sestave mestnega
prometnega omrežja, se prometni koridor Ceste Andreja Bitenca na
odseku od Celovške ceste do avtocestnega nadvoza obojestransko
zoži za 1 m. To je z enoto urejanja prostora ŠE-708 se določi 13 do
14 m širok prometni koridor. Tako določena širina prometnega
koridorja zadošča za ureditev obojestranskega hodnika za pešce,
obojestranskega pasu za kolesarje in zagotovitev ustrezne
prometne preglednosti na celotnem odseku ceste iz pobude. Potek
daljinske državne kolesarske smeri se določi na prometni vezi
Celovška cesta – Pečnikova – Zapuška – Pod Kamno gorico. Relief

terena na novi smeri je za ureditev kolesarske smeri bistveno
ugodnejši.
Obstoječa Cesta Andreja Bitenca ima na odseku med Celovško
cesto in Regentovo cesto urejena dva vozna pasova v skupni širini
od 6,20 m 7,60 m in enostranski hodnik za pešce na južni strani
širine 1,40 m do 1,60 m. Poteka po razgibanem terenu. Obcestni
prostor na odseku iz pobude je že gosto pozidan, obstoječi
stanovanjski objekti ter zidane oporne in podporne konstrukcije ter
ograje so postavljene tik ob robu cestnega telesa. Prometno
varnostna analiza odseka, ki je podana v prilogi pobude z
identifikacijsko številko 668, navaja, da širina obstoječega vozišča
zadošča obstoječim in predvidenim prometnim obremenitvam, za
povečanje prometne varnosti vseh prometnih udeležencev pa
predlaga zagotovitev ustrezne preglednosti z razširitvami voznih
pasov v vseh primerih desnih zavijanj in ob vseh hišnih priključkih,
postavitev prometnih ogledal, odstranitev obcestne vegetacije,
prestavitev stojnih mest za zabojnike za odpadke,… ter postavitev
znakov za strožje omejitve hitrosti, preureditev talne signalizacije,
dograditev hodnika za pešce tudi na severni strani ceste, ter
prestavitev kolesarske poti v sistemu državnega kolesarskega
omrežja na južnejšo prometnico, to je Pečnikovo ulico (glavni
razlog za prestavitev poteka kolesarske smeri so razmeroma veliki
vzdolžni nagibi obstoječe ceste). Predlogi, ki se nanašajo na strožje
omejevanje hitrosti in preureditev druge prometne signalizacije
sodijo v sklop določitve prometnega režima in ne zahtevajo širitve
obcestnega prostora ter zato niso del vsebin OPN MOL ID.
Predlogi, ki se nanašajo na zagotavljanje preglednosti, širitve
voznih pasov in dograditev hodnikov za pešce zahtevajo širitev
obstoječega cestnega sveta in zato morajo biti upoštevani v OPN
MOL ID (zajeti so v širini prometnih koridorjev).

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

M. Hlebec
668
Pobuda se nanaša na zoženje regulacijske linije Ceste Andreja
Bitenca (EUP ŠE-708), spremembo kategorizacije iz lokalne zbirne
ceste v nižjo kategorijo in prestavitev planirane državne kolesarske
povezave ob Cesti Andreja Bitenca na Pečnikovo ulico.Pobuda se
nanaša na zoženje regulacijske linije Ceste Andreja Bitenca (EUP
ŠE-708), spremembo kategorizacije iz lokalne zbirne ceste v nižjo
kategorijo in prestavitev planirane državne kolesarske povezave ob
Cesti Andreja Bitenca na Pečnikovo ulico.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda v delu, ki se nanaša na zoženje prometnega koridorja
Ceste Andreja Bitenca na odseku od Celovške do Regentove, ni
sprejemljiva. Meje enote urejanja prostora ŠE-708 v veljavnem
OPN MOL ID določajo med 15 m in 16 m širok prometni koridor,
ker zadostuje za ureditev obojestranskega hodnika za pešce,
obojestranske površine za kolesarje in zagotovitev ustrezne
prometne preglednosti na celotnem odseku ceste iz pobude.
Pobuda v delu, ki se nanaša na določitev poteka kolesarskih smeri,
ni sprejemljiva. Določitev daljinskih državnih kolesarskih smeri je
del državnega kolesarskega omrežja. Skladno s Prostorskim redom

Republike Slovenije, OPN MOL ne sme posegati v prostorske
ureditve državnega pomena.
Obstoječa Cesta Andreja Bitenca ima na odseku med Celovško
cesto in Regentovo cesto urejena dva vozna pasova v skupni širini
od 6,20 m 7,60 m in enostranski hodnik za pešce na južni strani
širine 1,40 m do 1,60 m. Poteka po razgibanem terenu. Obcestni
prostor na odseku iz pobude je že gosto pozidan, obstoječi
stanovanjski objekti ter zidane oporne in podporne konstrukcije ter
ograje so postavljene tik ob robu cestnega telesa. Prometno
varnostna analiza odseka, ki je podana v prilogi pobude z
identifikacijsko številko 668, navaja, da širina obstoječega vozišča
zadošča obstoječim in predvidenim prometnim obremenitvam, za
povečanje prometne varnosti vseh prometnih udeležencev pa
predlaga zagotovitev ustrezne preglednosti z razširitvami voznih
pasov v vseh primerih desnih zavijanj in ob vseh hišnih priključkih,
postavitev prometnih ogledal, odstranitev obcestne vegetacije,
prestavitev stojnih mest za zabojnike za odpadke,… ter postavitev
znakov za strožje omejitve hitrosti, preureditev talne signalizacije,
dograditev hodnika za pešce tudi na severni strani ceste, ter
prestavitev kolesarske poti v sistemu državnega kolesarskega
omrežja na južnejšo prometnico, to je Pečnikovo ulico (glavni
razlog za prestavitev poteka kolesarske smeri so razmeroma veliki
vzdolžni nagibi obstoječe ceste). Predlogi, ki se nanašajo na strožje
omejevanje hitrosti in preureditev druge prometne signalizacije
sodijo v sklop določitve prometnega režima in ne zahtevajo širitve
obcestnega prostora ter zato niso del vsebin OPN MOL ID.
Predlogi, ki se nanašajo na zagotavljanje preglednosti, širitve
voznih pasov in dograditev hodnikov za pešce zahtevajo širitev
obstoječega cestnega sveta in zato morajo biti upoštevani v OPN
MOL ID (zajeti so v širini prometnih koridorjev).

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka

I. Hočevar
1117
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 750, k. o. Šentvid nad Ljubljano, iz kmetijske površine v
zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe zemljišča parc. št. 750, k. o. Šentvid nad Ljubljano, iz
kmetijske površine v zazidljivo zemljišče.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni v skladu z varstvenimi režimi. Omenjeno zemljišče se
nahaja na ožjem območju s strogim vodovarstvenim režimom (VVO
IIa) vodonosnika Ljubljanskega polja. V skladu z varstvenimi režimi
Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika
Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/2004, 7/2006, 1/2012,
44/2012) na tem območju novogradnje in širitev naselij niso
dopustne. Poleg tega se zemljišče nahaja na območju najboljših
kmetijskih zemljišč, na katerih strateške usmeritve ne predvidevajo
novih poselitvenih površin.
M. Jež
818

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

Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča
parc. št. 789/3, k. o. Šentvid nad Ljubljano, iz kmetijskih površin v
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo z namensko rabo
SSse (splošne eno in dvostanovanjske površine) in tipom pozidave
NA (nizke prostostoječe stavbe).Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe dela zemljišča parc. št. 789/3, k. o. Šentvid nad
Ljubljano, iz kmetijskih površin v zazidljivo zemljišče za
stanovanjsko gradnjo z namensko rabo SSse (splošne eno in
dvostanovanjske površine) in tipom pozidave NA (nizke
prostostoječe stavbe).
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni v skladu z varstvenimi režimi. Omenjeno zemljišče se
nahaja na ožjem območju s strogim vodovarstvenim režimom (VVO
IIa) vodonosnika Ljubljanskega polja. V skladu z varstvenimi režimi
Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika
Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/2004, 7/2006, 1/2012,
44/2012) na tem območju novogradnje in širitev naselij niso
dopustne. Poleg tega se zemljišče nahaja na območju najboljših
kmetijskih zemljišč, na katerih strateške usmeritve ne predvidevajo
novih poselitvenih površin.
J. GROŠELJ S.P.
585
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 880/10, k. o. Vižmarje, iz površin pomembnejših cest (PC) v
zemljišče za stanovanjsko gradnjo z namensko rabo splošne eno in
dvostanovanjske površine (SSse).Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 880/10, k. o.
Vižmarje, iz površin pomembnejših cest (PC) v zemljišče za
stanovanjsko gradnjo z namensko rabo splošne eno in
dvostanovanjske površine (SSse).
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagani poseg ni sprejemljiv, saj se zemljišče ureja z Uredbo o
državnem prostorskem načrtu za navezovalno cesto Jeprca–
Stanežiče–Brod (Uradni list RS, št. 10/11). Na zemljišču ni
predvidena ureditev dodatnega dostopa, temveč izvedba
protihrupne ograje.
E. Kalabić
969
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 1182/5, k. o. Stanežiče, iz gozdne in kmetijske površine v
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1182/5, k. o.
Stanežiče, iz gozdne in kmetijske površine v zazidljivo zemljišče za
stanovanjsko gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji - poseg ne
pomeni zaokroževanje naselja. Predlagani poseg ni v skladu z

varstvenimi režimi, saj se delno nahaja na območju najboljših
kmetijskih zemljišč in delno gozdnih zemljišč. Z nadaljnjimi posegi v
kmetijska in 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) ter preprečevanjem in
sanacijo razpršene gradnje.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

B. Kavčič
392
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 1212, k. o. Šentvid nad Ljubljano, iz gozdne površine v zazidljivo
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1212, k. o. Šentvid
nad Ljubljano, iz gozdne površine v zazidljivo zemljišče za
stanovanjsko gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji - poseg ne
pomeni zaokroževanje naselja. Predlagani poseg ni v skladu z
varstvenimi režimi, saj se nahaja na območju gozdnih zemljišč. 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). Na zemljišču
tudi ni mogoče zagotoviti zadostnega varnostnega odmika od
gozdnega roba, ki znaša praviloma 25,00 m oziroma najmanj eno
stojno višino odraslega drevesa.
I. Korelič
1549
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc.
št. 362/2, 361/1, 360/2, 357/2 in 360/5, k. o. Stanežiče, iz površin
za oddih, rekreacijo in šport (ZS) v stanovanjske površine, tako da
se jih priključi k EUP ŠE-624.Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe zemljišč parc. št. 362/2, 361/1, 360/2, 357/2 in
360/5, k. o. Stanežiče, iz površin za oddih, rekreacijo in šport (ZS) v
stanovanjske površine, tako da se jih priključi k EUP ŠE-624.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda za spremembo namenske rabe ni v skladu z urbanističnimi
merili. Predlagan poseg se nahaja na površinah za oddih,
rekreacijo in šport (ZS), ki so namenjene zagotavljanju javne mreže
odprtih površin za rekreacijo, katerih ohranjanje je v javnem
interesu.

B. Kregar
1552
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 1119, k. o. Vižmarje, iz kmetijske površine v zazidljivo zemljišče

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

za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe zemljišča parc. št. 1119, k. o. Vižmarje, iz
kmetijske površine v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagani poseg ni sprejemljiv. Zemljišče se delno ureja z Uredbo
o državnem prostorskem načrtu za navezovalno cesto Jeprca–
Stanežiče–Brod (Uradni list RS, št. 10/11). Leži med predvideno
traso ceste in protihrupno ograjo, ki je predvidena za zaščito
obstoječih stavb in zato ni primerno za nadaljnjo pozidavo. Poleg
tega se predlagani poseg nahaja na ježi in na območju najboljših
kmetijskih zemljišč. Z nadaljnjimi posegi v kmetijska zemljišča bi bili
v neskladju s strateškimi izhodišči, ki narekujejo trajnostno in
racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z zgostitvami poselitve
znotraj sedanjih zazidalnih površin (zapolnitve, zaokrožitve,
prenove) ter preprečevanjem nove razpršene gradnje.

M. Kuhar
746
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc.
št. 819, 820/1 in 820/2, k. o. Šentvid nad Ljubljano, iz kmetijskih
površin v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 819,
820/1 in 820/2, k. o. Šentvid nad Ljubljano, iz kmetijskih površin v
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni v skladu z varstvenimi režimi. Predlagan poseg se
nahaja na vodovarstvenem območju VVO IIA (podobmočje s
strogim vodovarstvenim režimom), kjer širitve poselitve niso
dopustne. Poleg tega je poseg na območju najboljših kmetijskih
zemljišč, kar je v neskladju s strateškimi izhodišči, ki narekujejo
trajnostno in racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z zgostitvami
poselitve znotraj sedanjih zazidalnih površin (zapolnitve, prenove).

Landart d.o.o.
1553
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 1061, k. o. Šentvid nad Ljubljano, iz drugih zelenih površin
(ZDd) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1061, k.
o. Šentvid nad Ljubljano, iz drugih zelenih površin (ZDd) v zazidljivo
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni skladna z usmeritvami strateškega in izvedbenega dela
OPN MOL, po katerih se obstoječe zelene površine ohranja,
zagotavlja se dobro dostopnost in enakomerno razporejenost
zelenih površin, enakovredno za vse prebivalce. Izhodišča za
oblikovanje meril in pogojev v OPN MOL ID so bila tudi določila
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š4
Dravlje (Uradni list SRS, št. 20/89 in Uradni list RS, št. 58/92,
78/94, 22/98, 46/00, 85/02 - odločba US, 17/09, 49/10). Zemljišče

je bilo opredeljeno kot večja zelena površina v okviru naselja
blokov, kjer je dopustna postavitev mikrourbane opreme.
Predlagani poseg spremembe namenske rabe zemljišča v
zazidljive površine je v neskladju z zasnovo odprtih, zelenih površin
znotraj urbanega prostora. Pobude ni možno upoštevati, saj ni
možno opravičiti gradnje stanovanjskih objektov na obstoječih
večjih zelenih površinah, ki so bile pred sprejemom OPN MOL ID v
urbanistični dokumentaciji označene z 9, in se jih ohranja kot
pomembne dele pri vzpostavljanju omrežja parkov.

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

R. Matjan
1514
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 113/6, k. o. Stanežiče, iz kmetijske površine v zazidljivo
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 113/6, k. o.
Stanežiče, iz kmetijske površine v zazidljivo zemljišče za
stanovanjsko gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji - poseg ne
pomeni zaokroževanje naselja. 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) ter preprečevanjem
razpršene gradnje.

F. Merhar
2478
Pobuda se nanaša na postavitev športne dvorane v EUP ŠE-570,
OPPN 293 Vižmarje – športni park na Gaju.Pobuda se nanaša na
postavitev športne dvorane v EUP ŠE-570, OPPN 293 Vižmarje –
športni park na Gaju.
Pobuda je sprejemljiva.
V EUP ŠE-570, OPPN 293 Vižmarje – Športni park na Gaju z
namensko rabo ZS, so dopustne le začasne konstrukcije (baloni) z
višino do 7,00 m. Območje je opredeljeno kot otok športa za vse in
je prvenstveno namenjeno odprtim športnim površinam za
prebivalce Vižmarij in Broda, zato sprememba namenske rabe
celotnega območja iz ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport v
BC - športni centri ni sprejemljiva. V delu območja se oblikuje nova
EUP, kjer se dopusti gradnjo športne dvorane.
MOL - Četrtna skupnost Šentvid
1228
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe EUP ŠE-419 iz
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površin za oddih, rekreacijo in šport (ZS) v namensko rabo športni
centri (BC), in sicer tako, da se jo priključi k EUP ŠE-474 v celoti ali
delno vsaj do meje športnih igrišč, ter na spremembo kategorije
območja za šport iz otok športa za vse (OŠV) v športni
park.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe EUP ŠE419 iz površin za oddih, rekreacijo in šport (ZS) v namensko rabo
športni centri (BC), in sicer tako, da se jo priključi k EUP ŠE-474 v
celoti ali delno vsaj do meje športnih igrišč, ter na spremembo
kategorije območja za šport iz otok športa za vse (OŠV) v športni
park.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Predlagana sprememba namenske rabe ni v skladu z zasnovo
družbenih dejavnosti v OPN MOL ID. Predlagani poseg bi zmanjšal
predpisani minimalni normativ odprtih športnih površin (3
m2/prebivalca), zato njegova ukinitev ni sprejemljiva. Območje z
namensko rabo športni centri (BC) je še delno nepozidano, zato naj
se pokrite športne objekte umešča predvsem v to območje.
Določila OPN MOL ID pa že dopuščajo tudi začasno prekritje
obstoječih športnih igrišč v EUP ŠE-419, saj določila za namensko
rabo površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS) dopuščajo tudi
prekritje odprtih športnih igrišč z začasnimi konstrukcijami (baloni).
Predlagani poseg sprememba kategorije je sprejemljiva.
Kombinacija pokritih in nepokritih športnih površin ustreza kategoriji
športni park (otok športa za vse so nepokrite športne površine).
MOL - Četrtna skupnost Šentvid
1229
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela EUP ŠE584 v obrtno cono.Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe dela EUP ŠE-584 v obrtno cono.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagana sprememba namenske rabe dela EUP ŠE-584 v IG –
gospodarske cone ni sprejemljiva. Območje leži na
vodovarstvenem območju in sicer na območju IIA (podobmočje s
strogim vodovarstvenim režimom), zato se v EUP ŠE-584 ohrani
stanovanjska namenska raba (SSsv). Za obrtno cono se dodatno
nameni sosednje območje - del EUP ŠE-618, ki se ga priključi k
ŠE-587 z namensko rabo CDd - osrednja območja centralnih
dejavnosti brez stanovanj. V tem območju sta gospodarska ali
proizvodna dejavnost dovoljeni predvsem v smeri storitvenih
dejavnosti, ki so pogojno dopustne na območju IIA (podobmočje s
strogim vodovarstvenim režimom).
MOL - Četrtna skupnost Šentvid
1231
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe jugozahodnega
dela EUP ŠE-166 (OPPN Stanežiče) iz splošnih večstanovanjskih
površin (SSsv) v površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS) zaradi
dopuščanja razvoja in delovanja obstoječih športnih zvrsti v
območju (rugby in golf). Sprememba se lahko časovno
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Stališče do pobude

omeji.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe
jugozahodnega dela EUP ŠE-166 (OPPN Stanežiče) iz splošnih
večstanovanjskih površin (SSsv) v površine za oddih, rekreacijo in
šport (ZS) zaradi dopuščanja razvoja in delovanja obstoječih
športnih zvrsti v območju (rugby in golf). Sprememba se lahko
časovno omeji.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobudo se delno upošteva. Skladno s strokovnimi podlagami
Preveritev in predlog sprememb pogojev za obstoječo poselitev v
območjih OPPN (P-ZIN-29/13), Št. nal. UP 13-017, Šabec Kalan
Šabec - arhitekti, 2013, se v urbanističnih pogojih za območje do
uveljavitve OPPN dopusti še naslednje dejavnosti in začasne
ureditve: avtosejem, poligoni za razne športe (rugby, golf,…), park
za bikerje, scate park..., prostor za občasne prireditve z možnostjo
kampiranja (shod motoristov, rock festival...), prostor za cirkus,
lunapark, parkirišče za avtodome s spremljajočo infrastrukturo,
zbirni center za odpadke. Namenske rabe se ne spreminja.
MOL - Četrtna skupnost Šentvid
1232
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe EUP ŠE-518 (v
podaljšku EUP ŠE-752) v gospodarske cone (IG) zaradi
načrtovanja vsaj ene gospodarske cone oz. območja proizvodnih
dejavnosti v ČS Šentvid, tako da se zagotovi možnost za širitev
obrti ali proizvodnje.Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe EUP ŠE-518 (v podaljšku EUP ŠE-752) v gospodarske cone
(IG) zaradi načrtovanja vsaj ene gospodarske cone oz. območja
proizvodnih dejavnosti v ČS Šentvid, tako da se zagotovi možnost
za širitev obrti ali proizvodnje.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
V EUP ŠE-718 se ohrani aktualna namenska raba, to je območja
centralnih dejavnosti brez stanovanj (CDd). Namenska raba
območja centralnih dejavnosti brez stanovanj že omogoča
umestitev storitvenih dejavnosti in tehnoloških parkov. Dopustni
objekti in dejavnosti so npr: 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,
12302 Sejemske dvorane, razstavišča, 12420 Garažne stavbe,
12510 Industrijske stavbe: samo delavnice, 12520 Rezervoarji,
silosi in skladišča: samo za potrebe osnovne dejavnosti objekta.
MOL - Četrtna skupnost Šentvid
1233
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe EUP ŠE-618 v
gospodarske cone (IG) zaradi načrtovanja vsaj ene gospodarske
cone oz. območja proizvodnih dejavnosti v ČS Šentvid, tako da se
zagotovi možnost za širitev obrti ali proizvodnje.Pobuda se nanaša
na spremembo namenske rabe EUP ŠE-618 v gospodarske cone
(IG) zaradi načrtovanja vsaj ene gospodarske cone oz. območja
proizvodnih dejavnosti v ČS Šentvid, tako da se zagotovi možnost
za širitev obrti ali proizvodnje.
Pobuda je delno sprejemljiva.

Obrazložitev stališča
do pobude

Območje predlaganih sprememb leži v celoti na ožjem
vodovarstvenem območju in sicer na območju IIA (podobmočje s
strožjim vodovarstvenim režimom). Na območju IIA spreminjanje
namenske rabe v površine namenjene gospodarskim ali
proizvodnim dejavnostim ni dopustno. Obravnavano območje (del
EUP ŠE-618) se zato na podlagi pobude nameni osrednjim
območjem centralnih dejavnosti brez stanovanj (CDd), tako, da se
ga priključi k EUP ŠE-587. V območjih CDd sta gospodarska ali
proizvodna dejavnost dovoljeni, vendar predvsem v smeri
storitvenih dejavnosti, tako da je možnost za širitev obrti že
vključena v OPN MOL ID.
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Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe EUP ŠE-587 v
gospodarske cone (IG) zaradi načrtovanja vsaj ene gospodarske
cone oz. območja proizvodnih dejavnosti v ČS Šentvid, tako da se
zagotovi možnost za širitev obrti ali proizvodnje.Pobuda se nanaša
na spremembo namenske rabe EUP ŠE-587 v gospodarske cone
(IG) zaradi načrtovanja vsaj ene gospodarske cone oz. območja
proizvodnih dejavnosti v ČS Šentvid, tako da se zagotovi možnost
za širitev obrti ali proizvodnje.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Del območja je ima že sedaj namensko rabo CDd – območja
centralnih dejavnosti brez stanovanj (EUP ŠE-587), kjer sta
gospodarska ali proizvodna dejavnost dovoljeni, vendar predvsem
v smeri storitvenih dejavnosti, tako da je možnost za širitev obrti že
vključena v OPN MOL ID. V OPPN 219 Škofovi zavodi se območje
še razširi - nameni gospodarskim in obrtnim dejavnostim. Območje
predlaganih sprememb leži v celoti na vodovarstvenem območju in
sicer na območju IIA (podobmočje s strogim vodovarstvenim
režimom). Zato se na območju, ki se dodatno namenja
gospodarskim in obrtnim dejavnostim določi namenska raba CDd območja centralnih dejavnosti brez stanovanj.
MOL - Četrtna skupnost Šentvid
1235
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe EUP ŠE-588 v
gospodarske cone (IG) zaradi načrtovanja vsaj ene gospodarske
cone oz. območja proizvodnih dejavnosti v ČS Šentvid, tako da se
zagotovi možnost za širitev obrti ali proizvodnje.Pobuda se nanaša
na spremembo namenske rabe EUP ŠE-588 v gospodarske cone
(IG) zaradi načrtovanja vsaj ene gospodarske cone oz. območja
proizvodnih dejavnosti v ČS Šentvid, tako da se zagotovi možnost
za širitev obrti ali proizvodnje.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni skladna z urbanističnim konceptom ureditve omrežja
dejavnosti za javno upravo. EUP ŠE-588 ostane namenjena
območjem centralnih dejavnosti za javno upravo (CDj), površine za
gospodarske dejavnosti pa se zagotavlja v drugih območjih.
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MOL - Četrtna skupnost Šentvid
1236
Pobuda se nanaša na zmanjšanje gostote stanovanjske pozidave v
EUP ŠE-584 (OPPN Škofovi zavodi) zaradi zagotavljanja
samooskrbe lokalne skupnosti.Pobuda se nanaša na zmanjšanje
gostote stanovanjske pozidave v EUP ŠE-584 (OPPN Škofovi
zavodi) zaradi zagotavljanja samooskrbe lokalne skupnosti.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Za EUP ŠE-584 je predpisana izdelava OPPN, v okviru katerega
se pozidava natančneje določi. Urbanistični pogoji dopuščajo
pozidavo z nizkimi prostostoječimi stavbami in nizkimi stavbami v
nizu, poleg tega je treba v območju zagotoviti potrebne zelene
površine, na katerih se lahko uredi skupnostne vrtičke. Ker
območje predlaganih sprememb v celoti leži na vodovarstvenem
območju in sicer na območju IIA (podobmočje s strožjim
vodovarstvenim režimom), je treba pri tem upoštevati tudi določila
Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika
Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 115/07 in spremembe).
MOL - Četrtna skupnost Šentvid
1237
Pobuda se nanaša na zmanjšanje gostote stanovanjske pozidave v
EUP ŠE-677 (OPPN Stanežiče) zaradi zagotavljanja samooskrbe
lokalne skupnosti.Pobuda se nanaša na zmanjšanje gostote
stanovanjske pozidave v EUP ŠE-677 (OPPN Stanežiče) zaradi
zagotavljanja samooskrbe lokalne skupnosti.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Za EUP ŠE-677 je predpisana izdelava OPPN, v okviru katerega
se pozidava natančneje določi. Skladno s strokovnimi podlagami
Preveritev in predlog sprememb pogojev za obstoječo poselitev v
območjih OPPN (P-ZIN-29/13), Št. nal. UP 13-017, Šabec Kalan
Šabec - arhitekti, 2013, je pobuda delno sprejemljiva. Območje
OPPN se nahaja ob eni glavnih mestnih vpadnic, kjer je v skladu s
strateškim delom OPN predviden okrepljeni razvoj mesta. Poleg
tega je območje OPPN degradiran mestni prostor, ki terja celovito
prenovo. Le intenzivnejša pozidava bo ekonomsko upravičila
sanacijo tega prostora. Vsekakor pa je znotraj EUP ŠE-677
mogoče oblikovati tudi območja z manjšo gostoto pozidave.
Urbanistični pogoji dopuščajo tudi pozidavo z nizkimi
prostostoječimi stavbami (NA) in nizkimi stavbami v nizu (NB),
poleg tega je treba v območju zagotoviti potrebne zelene površine,
na katerih se lahko uredi skupnostne vrtičke ob upoštevanju določil
Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika
Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 115/07 in spremembe).
MOL - Četrtna skupnost Šentvid
1238
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Stališče do pobude

Pobuda se nanaša na zmanjšanje gostote stanovanjske pozidave v
EUP ŠE-166 (OPPN Stanežiče) zaradi zagotavljanja samooskrbe
lokalne skupnosti.Pobuda se nanaša na zmanjšanje gostote
stanovanjske pozidave v EUP ŠE-166 (OPPN Stanežiče) zaradi
zagotavljanja samooskrbe lokalne skupnosti.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Za EUP ŠE-166 je predpisana izdelava OPPN, v okviru katerega
se pozidava natančneje določi. Skladno s strokovnimi podlagami
Preveritev in predlog sprememb pogojev za obstoječo poselitev v
območjih OPPN (P-ZIN-29/13), Št. nal. UP 13-017, Šabec Kalan
Šabec - arhitekti, 2013, je pobuda delno sprejemljiva. Območje
OPPN se nahaja ob eni glavnih mestnih vpadnic, kjer je v skladu s
strateškim delom OPN predviden okrepljeni razvoj mesta. Poleg
tega je območje OPPN degradiran mestni prostor, ki terja celovito
prenovo. Le intenzivnejša pozidava bo ekonomsko upravičila
sanacijo tega prostora. Vsekakor pa je znotraj EUP ŠE-166
mogoče oblikovati tudi območja z manjšo gostoto pozidave.
Urbanistični pogoji dopuščajo tudi pozidavo z nizkimi
prostostoječimi stavbami (NA) in nizkimi stavbami v nizu (NB),
poleg tega je treba v območju zagotoviti potrebne zelene površine,
na katerih se lahko uredi skupnostne vrtičke ob upoštevanju določil
Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika
Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 115/07 in spremembe).
MOL - Četrtna skupnost Šentvid
1239
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela EUP ŠE584 (pas ob železniški progi) v površine za oddih, rekreacijo in
šport (ZS).Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela
EUP ŠE-584 (pas ob železniški progi) v površine za oddih,
rekreacijo in šport (ZS).
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Predlagana sprememba namenske rabe dela EUP ŠE-584 ni
potrebna. V ločitvenem pasu ob železniški progi in avtocesti je
ureditev zelenih površin za potrebe naselja in okolice predvidena v
okviru namenske rabe splošne večstanovanjske površine (SSsv),
kar določajo urbanistični pogoji in se podrobneje določi v postopku
izdelave OPPN. V sklopu zelenih površin se predvidi otroška
igrišča, počivališča, druge prostočasne ureditve ter peš in
kolesarske poti.
MOL - Četrtna skupnost Šentvid
1240
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe EUP ŠE-743 iz
kmetijskih površin v površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS), tako
da se naveže na sosednjo EUP ŠE-476.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe EUP ŠE-743 iz kmetijskih površin v
površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS), tako da se naveže na
sosednjo EUP ŠE-476.
Pobuda ni sprejemljiva.

Obrazložitev stališča
do pobude

Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji - poseg ne
pomeni zaokroževanja zelenih površin, ki so v območju smučišča in
skakalnic že ustrezno zaokrožene, poleg tega območje še ni v
celoti izkoriščeno. Predlagan poseg se nahaja na območju
kmetijskih zemljišč. Z nadaljnjimi posegi v kmetijska zemljišča bi bili
v neskladju s strateškimi izhodišči, ki narekujejo trajnostno in
racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z zgostitvami ureditev
znotraj sedanjih zelenih (zazidalnih) površin.
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Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela EUP ŠE677 (pas ob brežini pod cesto, ki bi povezoval ŠE-514 in ŠE-486) iz
splošnih večstanovanjskih površin (SSsv) v površine za oddih,
rekreacijo in šport (ZS).Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe dela EUP ŠE-677 (pas ob brežini pod cesto, ki bi
povezoval ŠE-514 in ŠE-486) iz splošnih večstanovanjskih površin
(SSsv) v površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS).
Pobuda je delno sprejemljiva.
Skladno s strokovnimi podlagami Preveritev in predlog sprememb
pogojev za obstoječo poselitev v območjih OPPN (P-ZIN-29/13),
Št. nal. UP 13-017, Šabec Kalan Šabec - arhitekti, 2013, je pobuda
delno sprejemljiva. Območje OPPN 249 Stanežiče predstavlja
prostorsko zaključeno celoto in zahteva celovito zasnovo, zato se
EUP ŠE-677 v tej fazi deli le na stanovanjski del v JZ delu in
površine za mešani program brez stanovanj v SV delu ob Celovški
cesti. Podrobnejšo razporeditev zelenih površin v območju se
določi v fazi izdelave OPPN. OPN MOL ID predpisuje najmanjše
zahtevane površine za oddih in rekreacijo stanovalcev. V EUP ŠE677 z namensko rabo SSsv, je predpisan faktor odprtih bivalnih
površin najmanj 30%, kar pomeni, da so dodatne zelene površine v
območju že načrtovane. Z OPPN se lahko zelenih površin predvidi
tudi več.
MOL - Četrtna skupnost Šentvid
1290
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe območja
otroškega igrišča na Prušnikovi ulici 9-15 v EUP ŠE-679 iz
pretežno večstanovanjskih površin (SScv) v površine za oddih,
rekreacijo in šport (ZS).Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe območja otroškega igrišča na Prušnikovi ulici 9-15
v EUP ŠE-679 iz pretežno večstanovanjskih površin (SScv) v
površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS).
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.

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

MOL - Četrtna skupnost Šentvid
1291
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe območja
otroškega igrišča Zvezda 1 v EUP ŠE-679 iz pretežno
večstanovanjskih površin (SScv) v površine za oddih, rekreacijo in
šport (ZS).Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe
območja otroškega igrišča Zvezda 1 v EUP ŠE-679 iz pretežno
večstanovanjskih površin (SScv) v površine za oddih, rekreacijo in
šport (ZS).
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 Šentvid
1292
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe območja
otroškega igrišča Zvezda 2 v EUP ŠE-679 iz pretežno
večstanovanjskih površin (SScv) v površine za oddih, rekreacijo in
šport (ZS).Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe
območja otroškega igrišča Zvezda 2 v EUP ŠE-679 iz pretežno
večstanovanjskih površin (SScv) v površine za oddih, rekreacijo in
šport (ZS).
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.

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

MOL - Četrtna skupnost Šentvid
1293
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe območja
otroškega igrišča na Selanovem trgu v EUP ŠE-562 iz splošnih
večstanovanjskih površin (SSsv) v površine za oddih, rekreacijo in
šport (ZS).Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe
območja otroškega igrišča na Selanovem trgu v EUP ŠE-562 iz
splošnih večstanovanjskih površin (SSsv) v površine za oddih,
rekreacijo in šport (ZS).
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 Šentvid
1294
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe območja
otroškega igrišča v Stanežičah pri gasilskem domu v EUP ŠE-537
iz območja centralnih dejavnosti za javno upravo (CDj) v površine
za oddih, rekreacijo in šport (ZS).Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe območja otroškega igrišča v
Stanežičah pri gasilskem domu v EUP ŠE-537 iz območja
centralnih dejavnosti za javno upravo (CDj) v površine za oddih,
rekreacijo in šport (ZS).
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobude glede določitve obstoječega otroškega igrišča kot območje
zelenih površin in z enoto urejanja prostora s podrobnejšo
namensko rabo se ne upošteva, saj se v enotah urejanja prostora v
skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/2007) določi
in prikaže podrobnejša namenska raba prostora po načelu
pretežnosti, v skladu s pretežno namensko rabo pa je določena tudi
možnost prepletanja dopustnih dejavnosti, za katere se ne
opredeljuje samostojnih EUP.
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Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude
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Povzetek pobude

MOL - Četrtna skupnost Šentvid
1295
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe območja
otroškega igrišča v Mednem pri gasilskem domu v EUP ŠE-509 iz
območja centralnih dejavnosti za javno upravo (CDj) v površine za
oddih, rekreacijo in šport (ZS).Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe območja otroškega igrišča v Mednem pri gasilskem
domu v EUP ŠE-509 iz območja centralnih dejavnosti za javno
upravo (CDj) v površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS).
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobude glede določitve obstoječega otroškega igrišča kot območje
zelenih površin in z enoto urejanja prostora s podrobnejšo
namensko rabo se ne upošteva, saj se v enotah urejanja prostora v
skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/2007) določi
in prikaže podrobnejša namenska raba prostora po načelu
pretežnosti, v skladu s pretežno namensko rabo pa je določena tudi
možnost prepletanja dopustnih dejavnosti, za katere se ne
opredeljuje samostojnih EUP.
MOL - Četrtna skupnost Šentvid
1296
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe območja
otroškega igrišča na Ulici Konrada Babnika v EUP ŠE-68 iz
pretežno eno in dvostanovanjskih površin (SSce) v površine za
oddih, rekreacijo in šport (ZS).Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe območja otroškega igrišča na Ulici Konrada
Babnika v EUP ŠE-68 iz pretežno eno in dvostanovanjskih površin
(SSce) v površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS).
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobude glede določitve obstoječega otroškega igrišča kot območje
zelenih površin in z enoto urejanja prostora s podrobnejšo
namensko rabo se ne upošteva, saj se v enotah urejanja prostora v
skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/2007) določi
in prikaže podrobnejša namenska raba prostora po načelu
pretežnosti, v skladu s pretežno namensko rabo pa je določena tudi
možnost prepletanja dopustnih dejavnosti, za katere se ne
opredeljuje samostojnih EUP.
MOL - Četrtna skupnost Šentvid
1297
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe območja
otroškega igrišča na Prušnikovi 60 v EUP ŠE-105 iz pretežno
večstanovanjskih površin (SScv) v površine za oddih, rekreacijo in
šport (ZS).Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe
območja otroškega igrišča na Prušnikovi 60 v EUP ŠE-105 iz
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pretežno večstanovanjskih površin (SScv) v površine za oddih,
rekreacijo in šport (ZS).
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
1890
Pobuda se nanaša na širitev regulacijske linije ceste v EUP ŠE-725
od Ulice bratov Komel 48a do križišča s Cesto na Poljane vsaj na
širino 4,0 do 4,5 m in ureditev razširitve na križišču zaradi možnosti
izogibanja.Pobuda se nanaša na širitev regulacijske linije ceste v
EUP ŠE-725 od Ulice bratov Komel 48a do križišča s Cesto na
Poljane vsaj na širino 4,0 do 4,5 m in ureditev razširitve na križišču
zaradi možnosti izogibanja.
Pobuda je sprejemljiva.
Regulacijske črte za določitev prometnice iz pobude se korigira
tako, da se določi približno 4,5 m širok prometni koridor. Na
odseku, ki meji na EUP ŠE-591 se prometne površine povečujejo
na račun EUP ŠE-725, Na odseku, ki poteka po EUP ŠE-600, pa
se prometne površine povečujejo na severno stran.

Interna pobuda MOL
1898
Pobuda se nanaša na popravek izrisa oziroma zoženje regulacijske
linije Ceste Andreja Bitenca (EUP ŠE-708).Pobuda se nanaša na
popravek izrisa oziroma zoženje regulacijske linije Ceste Andreja
Bitenca (EUP ŠE-708).
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobuda za zožitev prometnega koridorja Ceste Andreja Bitenca na
odseku od Celovške do Regentove je delno sprejemljiva. Na
podlagi pobud z zaporednimi številkami 566, 668 in 1898 ter
skladno z novimi preveritvami sestave mestnega prometnega
omrežja, se prometni koridor Ceste Andreja Bitenca na odseku od
Celovške ceste do avtocestnega nadvoza obojestransko zoži za 1
m. To je z enoto urejanja prostora ŠE-708 se določi 13 do 14 m
širok prometni koridor. Tako določena širina prometnega koridorja
zadošča za ureditev obojestranskega hodnika za pešce,
obojestranskega pasu za kolesarje in zagotovitev ustrezne
prometne preglednosti na celotnem odseku ceste iz pobude. Potek

daljinske državne kolesarske smeri se določi na prometni vezi
Celovška cesta – Pečnikova – Zapuška – Pod Kamno gorico. Relief
terena na novi smeri je za ureditev kolesarske smeri bistveno
ugodnejši.
Obstoječa Cesta Andreja Bitenca ima na odseku med Celovško
cesto in Regentovo cesto urejena dva vozna pasova v skupni širini
od 6,20 m 7,60 m in enostranski hodnik za pešce na južni strani
širine 1,40 m do 1,60 m. Poteka po razgibanem terenu. Obcestni
prostor na odseku iz pobude je že gosto pozidan, obstoječi
stanovanjski objekti ter zidane oporne in podporne konstrukcije ter
ograje so postavljene tik ob robu cestnega telesa. Prometno
varnostna analiza odseka, ki je podana v prilogi pobude z
identifikacijsko številko 668, navaja, da širina obstoječega vozišča
zadošča obstoječim in predvidenim prometnim obremenitvam, za
povečanje prometne varnosti vseh prometnih udeležencev pa
predlaga zagotovitev ustrezne preglednosti z razširitvami voznih
pasov v vseh primerih desnih zavijanj in ob vseh hišnih priključkih,
postavitev prometnih ogledal, odstranitev obcestne vegetacije,
prestavitev stojnih mest za zabojnike za odpadke,… ter postavitev
znakov za strožje omejitve hitrosti, preureditev talne signalizacije,
dograditev hodnika za pešce tudi na severni strani ceste, ter
prestavitev kolesarske poti v sistemu državnega kolesarskega
omrežja na južnejšo prometnico, to je Pečnikovo ulico (glavni
razlog za prestavitev poteka kolesarske smeri so razmeroma veliki
vzdolžni nagibi obstoječe ceste). Predlogi, ki se nanašajo na strožje
omejevanje hitrosti in preureditev druge prometne signalizacije
sodijo v sklop določitve prometnega režima in ne zahtevajo širitve
obcestnega prostora ter zato niso del vsebin OPN MOL ID.
Predlogi, ki se nanašajo na zagotavljanje preglednosti, širitve
voznih pasov in dograditev hodnikov za pešce zahtevajo širitev
obstoječega cestnega sveta in zato morajo biti upoštevani v OPN
MOL ID (zajeti so v širini prometnih koridorjev).
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Interna pobuda MOL
2303
Pobuda se nanaša na povečanje EUP ŠE-101 (CDo) zaradi
ureditve dveh parkirišč na zemljiščih parc. št. 507/2 in 524/2, k. o.
Šentvid, za potrebe vrtca Šentvid na Ulici pregnancev 6.Pobuda se
nanaša na povečanje EUP ŠE-101 (CDo) zaradi ureditve dveh
parkirišč na zemljiščih parc. št. 507/2 in 524/2, k. o. Šentvid, za
potrebe vrtca Šentvid na Ulici pregnancev 6.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobuda je delno že vključena v OPN MOL ID. Zemljišče parc. št.
507/2, k. o. Šentvid, je večinoma v območju vrtca, EUP ŠE-101
(CDo). Ostali del zemljišča parc. št. 507/2 in del zemljišča parc. št.
524/2, k. o. Šentvid, je opredeljen kot javne prometne površine,
označen je z regulacijsko linijo (RL). Predlagana sprememba
namenske rabe za zemljišče parc. št. 524/2, k. o. Šentvid, ni
skladna s strokovnimi podlagami za družbene dejavnosti za
področje predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja (LUZ d.d.,
avgust 2009), po katerih se po usmeritvah iz smernic MOL OPVI
parkirišče na zemljišču parc. št. 524/2 označi s prometnim znakom,
ki označuje parkirišče za vrtec v skladu s projektom. Sprememba

namenske rabe tako ni potrebna. Skladno s strokovnimi podlagami
Preveritve in predlog sprememb omrežij družbene infrastrukture (PZIN-33/13), Št. proj. 7596, LUZ d.d., 2013, je predlagana uskladitev
parkirnih normativov v OPN MOL ID in parkirnih normativov,
določenih v Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih
za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/2000, in
spremembe), tako, da bo treba namesto 3 parkirnih mest
zagotavljati 2 PM/oddelek, od tega 1 PM/oddelek za kratkotrajno
parkiranje staršev. Po analizi ima vrtec v EUP ŠE-101 že
zagotovljenih dovolj parkirnih mest.
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Interna pobuda MOL
718
Pobuda se nanaša na popravek meje DLN Šentvid – Koseze na
karti 5 skladno z namensko rabo.Pobuda se nanaša na popravek
meje DLN Šentvid – Koseze na karti 5 skladno z namensko rabo.
Pobuda je sprejemljiva.
Predlagani poseg se upošteva in uskladi mejo DLN Šentvid Koseze z mejo namenske rabe na karti št. 5.

Interna pobuda MOL
760
Pobuda se nanaša na izbris plakatnih con, vzdolžnih in točkovnih
lokacij objektov za oglaševanje iz karte 3.2 na območju DPN
Šentvid Koseze v EUP ŠE-516 in ŠE-627.Pobuda se nanaša na
izbris plakatnih con, vzdolžnih in točkovnih lokacij objektov za
oglaševanje iz karte 3.2 na območju DPN Šentvid Koseze v EUP
ŠE-516 in ŠE-627.
Pobuda je sprejemljiva.
Izbris plakatnih con, vzdolžnih in točkovnih lokacij objektov za
oglaševanje na območju pobude je sprejemljiv, saj gre za
uskladitev z veljavnimi prostorskimi akti. Objekti za oglaševanje v
Lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Šentvid-Koseze
(Uradni list RS, št. 72/02, 110/02 - ZUreP-1 , 70/07, 71/09 - DLN,
10/11 - DPN in 88/11), ki ureja območje, niso predvideni.

Interna pobuda MOL
1214
Pobuda se nanaša na popravek regulacijske linije ceste skladno z
izvedenim stanjem na zemljišču parc. št. 975/75, k. o. Šentvid nad
Ljubljano, na karti OPN MOL št. 4.7: Cestno omrežje in območja
parkirnih režimov.Pobuda se nanaša na popravek regulacijske linije
ceste skladno z izvedenim stanjem na zemljišču parc. št. 975/75, k.
o. Šentvid nad Ljubljano, na karti OPN MOL št. 4.7: Cestno
omrežje in območja parkirnih režimov.
Pobuda je sprejemljiva.
V primeru iz pobude gre za prometnice najnižjega reda, ki
omogočajo dostop do obstoječih stanovanjskih objektov. Z

regulacijskimi elementi se določi obstoječe javne poti skladno s
potekom mej zemljišč in obstoječim grajenim prostorom.
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Interna pobuda MOL
1438
Pobuda se nanaša na popravek regulacijske linije ceste v EUP ŠE774 na stiku z EUP ŠE-626 glede na izvedeno stanje in izločitev
zasebnih parkirnih mest.Pobuda se nanaša na popravek
regulacijske linije ceste v EUP ŠE-774 na stiku z EUP ŠE-626
glede na izvedeno stanje in izločitev zasebnih parkirnih mest.
Pobuda je sprejemljiva.
Na podlagi pobude se popravi regulacijske linije za določitev javnih
prometnic, regulacijske elemente in meje ŠE-774 na približno 45,0
m dolgem odseku pred mostom, tako da se upošteva obstoječi
grajeni prostor. Zasebna parkirišča se izloči iz javnih površin.

Interna pobuda MOL
1443
Pobuda se nanaša na popravek regulacijske linije ceste v EUP ŠE300 (zemljišča parc. št. 631/217, 631/218, 631/219, vsa k. o.
Vižmarje, kjer so bila po starem ZN predvidena parkirna mesta,
vendar niso realizirana.Pobuda se nanaša na popravek
regulacijske linije ceste v EUP ŠE-300 (zemljišča parc. št. 631/217,
631/218, 631/219, vsa k. o. Vižmarje, kjer so bila po starem ZN
predvidena parkirna mesta, vendar niso realizirana.
Pobuda je sprejemljiva.
V primeru iz pobude gre za razširitev zasebnega dvorišča na
prostor za ureditev vzdolžnih parkirnih mest. Javna parkirna mesta
na tej lokaciji niso potrebna. Območje iz pobude se v OPN MOL ID
izloči iz javnih površin.

Interna pobuda MOL
2037
Pobuda se nanaša na preveritev in popravek regulacijske linije
ceste v EUP ŠE-591 na stiku z EUP DR-516.Pobuda se nanaša na
preveritev in popravek regulacijske linije ceste v EUP ŠE-591 na
stiku z EUP DR-516.
Pobuda je sprejemljiva.
V primeru iz pobude širitev cestnega prostora ni potrebna. To je
tudi skladno z zahtevami nove prometne politike MOL. Obstoječo
javno pot za ves promet se priključi na predvideno rekonstruirano
prometnico na obstoječi lokaciji.

Interna pobuda MOL
2229
Pobuda se nanaša na popravek regulacijske linije ceste v EUP ŠE-
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522 in ŠE-678, skladno z izvedenim in katastrskim stanjem.Pobuda
se nanaša na popravek regulacijske linije ceste v EUP ŠE-522 in
ŠE-678, skladno z izvedenim in katastrskim stanjem.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je sprejemljiva, saj gre za uskladitev izrisa regulacijske
linije odseka pred kratkih zgrajene Medenske ceste, tako da bo
skladen s potekom mej zemljišč in z izgrajenimi ureditvami v
prostoru.

Interna pobuda MOL
2251
Pobuda se nanaša na preveritev širine regulacijske linije ceste v
EUP ŠE-600 na stiku z EUP ŠE-720.Pobuda se nanaša na
preveritev širine regulacijske linije ceste v EUP ŠE-600 na stiku z
EUP ŠE-720.
Pobuda je sprejemljiva.
V primeru iz pobude gre za prometnico najnižjega reda, ki
omogoča dostop do obstoječih stanovanjskih objektov. Z
regulacijskimi elementi se določi obstoječo javno pot v širini do 6 m
skladno z obstoječim grajenim prostorom.

Interna pobuda MOL
2270
Pobuda se nanaša na popravek regulacijske linije ceste v EUP ŠE58 (zemljišče parc. št. 996/1), k. o. Šentvid nad Ljubljano, skladno s
katastrskim stanjem.Pobuda se nanaša na popravek regulacijske
linije ceste v EUP ŠE-58 (zemljišče parc. št. 996/1), k. o. Šentvid
nad Ljubljano, skladno s katastrskim stanjem.
Pobuda je sprejemljiva.
V primeru iz pobude gre za Bokalovo ulico, ki predstavlja dostop do
obstoječih in predvidenih ureditev med Arharjevo in Celovško
cesto. Je prometnica najnižjega reda, ki zagotavlja prometno
dostopnost. V grafičnem delu OPN MOL ID se določi javno pot za
ves promet z regulacijskimi linijami in osjo.

Interna pobuda MOL
2272
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe iz pretežno
večstanovanjskih površin (SScv) v pretežno eno in
dvostanovanjske površine (SSce), spremembo tipa objektov iz
visoka prostostoječa stavba (V) v nizka prostostoječa stavba (NA)
in določitev nove EUP na delu EUP ŠE-726, ki obsega skupino
obstoječih enodružinskih hiš.Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe iz pretežno večstanovanjskih površin (SScv) v
pretežno eno in dvostanovanjske površine (SSce), spremembo tipa
objektov iz visoka prostostoječa stavba (V) v nizka prostostoječa
stavba (NA) in določitev nove EUP na delu EUP ŠE-726, ki obsega
skupino obstoječih enodružinskih hiš.
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Pobuda je sprejemljiva.
Predlagani poseg je sprejemljiv in v skladu z urbanističnimi merili
(odnos do obstoječe morfologije in tipologije poselitve, zgoščevanje
mestne strukture – 'compacting'). Predlagana namenska raba je
skladna z obstoječo namensko rabo v prostoru.
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Interna pobuda MOL
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Pobuda se nanaša na uskladitev vrisa javne poti za vsa vozila v
EUP ŠE-528, na zemljišču parc. št. 676/7, k. o. Vižmarje, na kartah
OPN MOL ID št. 3.1, 3.2 in 4.7. Pobuda se nanaša še na preveritev
meje EUP glede na območje kulturne dediščine.Pobuda se nanaša
na uskladitev vrisa javne poti za vsa vozila v EUP ŠE-528, na
zemljišču parc. št. 676/7, k. o. Vižmarje, na kartah OPN MOL ID št.
3.1, 3.2 in 4.7. Pobuda se nanaša še na preveritev meje EUP glede
na območje kulturne dediščine.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda za uskladitev vrisa javne poti za vsa vozila v EUP ŠE-528
se upošteva tako, da se os za določitev javne poti za vsa vozila
izbriše iz karte št. 4.7, iz kart 3.1 in 3.2 pa se izbriše priključek na
javno prometno omrežje na jugozahodni strani območja.
Na podlagi pretežne pozidanosti območja, pretežnega tipa
zazidave NA v tej in sosednjih EUP ter enote kulturne dediščine
(zaščitena kmetija), ki se nahaja v osrednjem delu območja, se
spremeni namensko rabo v SSse - splošne eno in dvostanovanjske
površine, tip v NA in ukine gradbeno mejo. V območju se načrtuje
tudi ureditev javnega otroškega igrišča, saj ga v tem delu MOL še
ni.

Interna pobuda MOL
2424
Pobuda se nanaša na uskladitev regulacijske linije Mesesnelove
ulice z izvedenim stanjem, pri tem naj zelenica z otroškimi igrali na
zemljišču parc. št. 975/60, k. o. Šentvid nad Ljubljano, ostane javna
površina.Pobuda se nanaša na uskladitev regulacijske linije
Mesesnelove ulice z izvedenim stanjem, pri tem naj zelenica z
otroškimi igrali na zemljišču parc. št. 975/60, k. o. Šentvid nad
Ljubljano, ostane javna površina.
Pobuda je sprejemljiva.
V primeru iz pobude gre za prometnice najnižjega reda, ki
omogočajo dostop do obstoječih stanovanjskih objektov. Z
regulacijskimi elementi se obstoječe javne poti določi skladno s
potekom mej zemljišč in obstoječim grajenim prostorom. Zelenica z
igrali ostane opredeljena kot javna površina.

Interna pobuda MOL
2455
Pobuda se nanaša na izbris plakatnih con ob Celovški cesti na
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območju veljavnosti Uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto na
odseku Šentvid-Koseze iz karte 3.2.Pobuda se nanaša na izbris
plakatnih con ob Celovški cesti na območju veljavnosti Uredbe o
lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Šentvid-Koseze iz karte
3.2.
Pobuda je sprejemljiva.
Izbris plakatnih con in drugih objektov za oglaševanje na območju
pobude je sprejemljiv, saj gre za uskladitev z veljavnimi
prostorskimi akti. Objekti za oglaševanje v Uredbi o lokacijskem
načrtu za avtocesto na odseku Šentvid-Koseze (Uradni list RS, št.
72/02, 110/02 - ZUreP-1 , 70/07, 71/09 - DLN, 10/11 - DPN in
88/11), ki ureja območje, niso predvideni.

Interna pobuda MOL
2339
Pobuda se nanaša na spremembo prostorskih izvedbenih pogojev
za EUP ŠE-430, tako da bi bila možna dozidava gasilske postaje
za garažo za gasilsko vozilo s cisterno do meje parcele.Pobuda se
nanaša na spremembo prostorskih izvedbenih pogojev za EUP ŠE430, tako da bi bila možna dozidava gasilske postaje za garažo za
gasilsko vozilo s cisterno do meje parcele.
Pobuda je sprejemljiva.
Predlagani poseg je skladen z merilom zagotavljanja javnega
interesa v smislu omogočanja boljšega delovanja gasilske postaje.
V območju se doriše gradbeno linijo, do katere je dopustno dozidati
gasilsko postajo. Prostorske izvedbene pogoje se uskladi s
predlaganim posegom.
Občina Medvode
964
Pobuda se nanaša na spremembo prostorskih izvedbenih pogojev
v EUP ŠE-504, in sicer tako, da bo faktor izrabe največ 1, faktor
zelenih površin najmanj 30% namesto 25% in višina stavb P+2
namesto P+2+T.Pobuda se nanaša na spremembo prostorskih
izvedbenih pogojev v EUP ŠE-504, in sicer tako, da bo faktor
izrabe največ 1, faktor zelenih površin najmanj 30% namesto 25%
in višina stavb P+2 namesto P+2+T.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobuda je delno že upoštevana v določilih OPN MOL ID, določen
je faktor izrabe največ 1,0. Predlagana sprememba faktorja zelenih
površin in višine stavb ni sprejemljiva, aktualna določila so
ustrezna. Prostorski izvedbeni pogoji za EUP ŠE-504 so bili
preverjeni že v postopku izdelave OPN MOL ID leta 2008.
Odvetniška pisarna Bojan Grubar
1541
Pobuda se nanaša na dopustnost postavitve kontejnerjev za
gostinsko dejavnost na zemljiščih parc. št. 145/1, 146/1, 146/6,
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146/7 in 146/8, k. o. Vižmarje, V EUP ŠE-467 in EUP ŠE413.Pobuda se nanaša na dopustnost postavitve kontejnerjev za
gostinsko dejavnost na zemljiščih parc. št. 145/1, 146/1, 146/6,
146/7 in 146/8, k. o. Vižmarje, V EUP ŠE-467 in EUP ŠE-413.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobuda ni skladna z določili Odloka o ureditvenem načrtu za
območje urejanja ŠR 6/4 - Brod (Uradni list SRS, št. 26/89-1420 in
78/10-4264), ki velja na zemljiščih parc. št.146/6 (del), 146/7,
146/8, k. o. Vižmarje. Na teh površinah so z ureditvenim načrtom
predvidena parkirna mesta in kajakaški center. Pobuda tudi ni v
celoti skladna z določili odloka OPN MOL ID v zvezi s kioski. OPN
MOL ID v 30. členu določa, da je kioske za pripravo in prodajo
hrane in tipske zabojnike dopustno postaviti v času trajanja
prireditev na prometno dostopnih in komunalno opremljenih javnih
prometnih in z njih neposredno dostopnih javnih površinah.
Postavitev kontejnerjev po določilih 30. člena odloka OPN MOL ID
ni dopustna na zemljiščih parc. št. 145/1 in 146/1. Na delu
zemljišča parc. št.146/6, k. o. Vižmarje, ki je opredeljen kot javna
površina in se ne ureja z ureditvenim načrtom, je postavitev
začasnih kioskov za pripravo in prodajo hrane in tipskih zabojnikov
dopustna.

D. Pavc
1511
Pobuda se nanaša na izbris predvidene lokalne ceste na zemljiščih
parc. št. 1536/27 in 1536/26, k. o. Stanežiče, na karti OPN MOL št.
4.7: Cestno omrežje in območja parkirnih režimov.Pobuda se
nanaša na izbris predvidene lokalne ceste na zemljiščih parc. št.
1536/27 in 1536/26, k. o. Stanežiče, na karti OPN MOL št. 4.7:
Cestno omrežje in območja parkirnih režimov.
Pobuda ni sprejemljiva.
Regulacijski elementi za določanje javnih prometnic na območju iz
pobude določajo ureditev dostopa do vseh ureditev v prostoru. 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«.

M. Pleterski
848
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 355/2, k. o. Stanežiče, iz površine za oddih, rekreacijo in šport
(ZS) v zazidljivo zemljišče za gradnjo objekta.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 355/2, k. o.
Stanežiče, iz površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS) v zazidljivo
zemljišče za gradnjo objekta.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda za spremembo namenske rabe ni v skladu z urbanističnimi
merili. Predlagan poseg se nahaja na površinah za oddih,
rekreacijo in šport (ZS), ki so namenjene zagotavljanju javne mreže

odprtih površin za rekreacijo, katerih ohranjanje je v javnem
interesu.
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M. Prinčič
322
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 1512/2, k. o. Stanežiče, iz kmetijske površine v zazidljivo
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1512/2, k. o.
Stanežiče, iz kmetijske površine v zazidljivo zemljišče za
stanovanjsko gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji - poseg ne
pomeni zaokroževanje naselja. 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) ter preprečevanjem in
sanacijo razpršene gradnje.
M. Pustoslemšek
330
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 1273/2, k. o. Stanežiče, iz kmetijske površine v zazidljivo
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1273/2, k. o.
Stanežiče, iz kmetijske površine v zazidljivo zemljišče za
stanovanjsko gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji - poseg ne
pomeni zaokroževanje naselja. Predlagani poseg ni v skladu z
varstvenimi režimi, saj se nahaja na območju najboljših kmetijskih
zemljišč. Z nadaljnjimi posegi v kmetijska zemljišča bi bili v
neskladju s strateškimi izhodišči, ki narekujejo trajnostno in
racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z zgostitvami poselitve
znotraj sedanjih zazidalnih površin (zapolnitve, zaokrožitve,
prenove) ter preprečevanjem in sanacijo razpršene gradnje.

D. Rajer
615
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc.
št. 1112/4,1113/1,1114/1, 1110 in 1117/3, k. o. Vižmarje, iz
kmetijskih površin v zazidljive površine, tako da se EUP ŠE-772
priključi k EUP ŠE-527.Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe zemljišč parc. št. 1112/4,1113/1,1114/1, 1110 in
1117/3, k. o. Vižmarje, iz kmetijskih površin v zazidljive površine,
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tako da se EUP ŠE-772 priključi k EUP ŠE-527.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Predlagani poseg je v skladu z urbanističnimi merili: bližina
obstoječe poselitve, dobra dostopnost, komunalna opremljenost in
ustrezna namenska raba. Predlagan poseg se neposredno
navezuje na obstoječo poselitev - gre za zaokrožitev obstoječe
pozidave brez posegov na vitalne zelene površine v naselju,
vidnost pozidave ne bo moteča v kakovostnih in značilnih pogledih
v prostoru, območje je možno ustrezno navezati na obstoječe javne
ceste in poti in zagotoviti opremo z gospodarsko javno
infrastrukturo. Zemljišča parc. št. 1112/4, 1114/1 in 1110, k. o.
Vižmarje, se priključi k EUP ŠE-527 in se jih nameni funkcionalnim
površinam ob gostišču Kaval.
RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
320
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe EUP ŠE-106 iz
območij centralnih dejavnosti za kulturo (CDk) v osrednja območja
centralnih dejavnosti (CU) zaradi neskladja z dejansko
namembnostjo prostorov v objektu.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe EUP ŠE-106 iz območij centralnih
dejavnosti za kulturo (CDk) v osrednja območja centralnih
dejavnosti (CU) zaradi neskladja z dejansko namembnostjo
prostorov v objektu.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je sprejemljiva, saj gre za odpravo neskladja z dejansko
namembnostjo objekta. Skladno s strokovnimi podlagami
Preveritve in predlog sprememb omrežij družbene infrastrukture (PZIN-33/13), Št. proj. 7596, LUZ d.d., 2013 je ustreznejša namenska
raba za zagotovitev delovanja obstoječih dejavnosti CU, zato se
namenska raba EUP ŠE-106 spremeni iz CDk v CU.
Primerjava dopustnih objektov in dejavnosti za podrobnejši
namenski rabi CU in CDk izkazuje širok nabor dopustnih objektov
in dejavnosti za namensko rabo CU – osrednja območja centralnih
dejavnosti in ozek nabor dopustnih objektov in dejavnosti za
namensko rabo CDk – območja centralnih dejavnosti za kulturo. Že
obstoječe dejavnosti v EUP v primeru namenske rabe CDk niso
med dopustnimi objekti in dejavnostmi.

RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko
1332
Pobuda se nanaša na spremembo obsega EUP ŠE-586. Nanaša
se na spremembo namenske rabe zemljišč oziroma delov zemljišč
parc. št. 246/15 in 238, obe k. o. Šentvid nad Ljubljano, iz
stanovanjskih površin v območja za potrebe obrambe v naselju (F),
spremembo namenske rabe zemljišč oziroma delov zemljišč parc.
št. 48, 49, 236, 237 in 242, vsa k. o. Šentvid nad Ljubljano, iz
območja za potrebe obrambe v naselju (F) v druge namenske
rabe.Pobuda se nanaša na spremembo obsega EUP ŠE-586.
Nanaša se na spremembo namenske rabe zemljišč oziroma delov
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zemljišč parc. št. 246/15 in 238, obe k. o. Šentvid nad Ljubljano, iz
stanovanjskih površin v območja za potrebe obrambe v naselju (F),
spremembo namenske rabe zemljišč oziroma delov zemljišč parc.
št. 48, 49, 236, 237 in 242, vsa k. o. Šentvid nad Ljubljano, iz
območja za potrebe obrambe v naselju (F) v druge namenske rabe.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda za spremembo namenske rabe se upošteva. Zaradi
dolgoročnega ohranjanja območja za namen obrambe in
nadaljnjega razvoja območja ter skladno z dejansko rabo zemljišč
in zaključki strokovne podlage Preveritev in predlog sprememb
pogojev za obstoječo poselitev v območjih OPPN (P-ZIN-29/13), št.
naloge UP 13-017, Šabec Kalan Šabec - arhitekti, 2013, se
območje EUP ŠE-586 razširi proti jugozahodu do obstoječe ceste,
delno se zmanjša v severnem in vzhodnem delu enote urejanja
prostora. Obstoječa cesta med območjem za potrebe obrambe in
Škofovimi zavodi se skladno z dopolnitvami smernic ministrstva,
pristojnega za obrambo, ohranja kot javna cesta, saj je ključna za
dostop do območja OPPN 219 Škofovi zavodi.

RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko
1333
Pobuda se nanaša na spremembo obsega EUP ŠE-431. Nanaša
se na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 244/3, k. o.
Šentvid nad Ljubljano, ter dela zemljišč parc. št. 244/4 in 246/4,
obe k. o. Šentvid nad Ljubljano, iz območja centralnih dejavnosti
(CDi) v območje za potrebe obrambe v naselju (F) ter spremembo
namenske rabe dela zemljišča parc. št. 244/4, k. o. Šentvid nad
Ljubljano, iz območja za potrebe obrambe v naselju (F) v druge
namenske rabe.Pobuda se nanaša na spremembo obsega EUP
ŠE-431. Nanaša se na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 244/3, k. o. Šentvid nad Ljubljano, ter dela zemljišč parc. št.
244/4 in 246/4, obe k. o. Šentvid nad Ljubljano, iz območja
centralnih dejavnosti (CDi) v območje za potrebe obrambe v
naselju (F) ter spremembo namenske rabe dela zemljišča parc. št.
244/4, k. o. Šentvid nad Ljubljano, iz območja za potrebe obrambe
v naselju (F) v druge namenske rabe.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobudo za spremembo namenske rabe se upošteva. Zaradi
dolgoročnega ohranjanja območja za namen obrambe in skladno z
dejansko rabo zemljišč se območje EUP ŠE-431 preoblikuje tako,
da se razširi proti severovzhodu in vključi tudi obstoječe parkirišče,
iz območja pa se izvzame jugovzhodni del enote urejanja prostora.

M. in J. Rugelj
820
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča
parc. št. 791, k. o. Šentvid nad Ljubljano, iz kmetijskih površin v
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo z namensko rabo
SSse (splošne eno in dvostanovanjske površine) in tipom pozidave
NA (nizke prostostoječe stavbe).Pobuda se nanaša na spremembo
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namenske rabe dela zemljišča parc. št. 791, k. o. Šentvid nad
Ljubljano, iz kmetijskih površin v zazidljivo zemljišče za
stanovanjsko gradnjo z namensko rabo SSse (splošne eno in
dvostanovanjske površine) in tipom pozidave NA (nizke
prostostoječe stavbe).
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni v skladu z varstvenimi režimi. Omenjeno zemljišče se
nahaja na ožjem območju s strogim vodovarstvenim režimom (VVO
IIa) vodonosnika Ljubljanskega polja. V skladu z varstvenimi režimi
Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika
Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/2004, 7/2006, 1/2012,
44/2012) na tem območju novogradnje in širitev naselij niso
dopustne. Poleg tega se zemljišče nahaja na območju najboljših
kmetijskih zemljišč, na katerih strateške usmeritve ne predvidevajo
novih poselitvenih površin.

I. Selak
373
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča ali
dela zemljišča parc. št. 1253/2, k. o. Stanežiče, iz kmetijske
površine v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča ali dela zemljišča
parc. št. 1253/2, k. o. Stanežiče, iz kmetijske površine v zazidljivo
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji - poseg ne
pomeni zaokroževanja naselja. Predlagani poseg ni v skladu z
varstvenimi režimi, saj se nahaja na območju najboljših kmetijskih
zemljišč. Z nadaljnjimi posegi v kmetijska zemljišča bi bili v
neskladju s strateškimi izhodišči, ki narekujejo trajnostno in
racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z zgostitvami poselitve
znotraj sedanjih zazidalnih površin (zapolnitve, zaokrožitve,
prenove) ter preprečevanjem nove razpršene gradnje.

J. Skok
769
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 64/11, k. o. Vižmarje, iz kmetijskih površin v stavbno
zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe
zemljišča parc. št. 64/11, k. o. Vižmarje, iz kmetijskih površin v
stavbno zemljišče.
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 dve cesti, 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. Naselje je
strnjeno pozidano in v njem ni več prostih nezazidanih površin.
Zemljišče parc. št. 64/11, k. o. Vižmarje, se priključi k EUP ŠE-535.
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Snaga JP d.o.o.
1831
Ureditev zbirnega centra odpadkov nad podzemnim objektom za
odvajanje in čiščenje odpadne vode.Ureditev zbirnega centra
odpadkov nad podzemnim objektom za odvajanje in čiščenje
odpadne vode.
Pobuda je sprejemljiva.
Območje leži na degradiranem območju ob avtocesti in je
odmaknjeno od poselitve, zato se omogoči gradnjo zbirnega centra
za odpadke.
Športno društvo Šentvid - Ljubljana
1538
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe EUP ŠE-419 iz
površin za oddih, rekreacijo in šport (ZS) v namensko rabo športni
centri (BC), in sicer tako, da se jo priključi k EUP ŠE-474 v celoti ali
delno vsaj do meje športnih igrišč, ter na spremembo kategorije
območja za šport iz otok športa za vse (OŠV) v športni
park.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe EUP ŠE419 iz površin za oddih, rekreacijo in šport (ZS) v namensko rabo
športni centri (BC), in sicer tako, da se jo priključi k EUP ŠE-474 v
celoti ali delno vsaj do meje športnih igrišč, ter na spremembo
kategorije območja za šport iz otok športa za vse (OŠV) v športni
park.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Predlagana sprememba namenske rabe ni v skladu z zasnovo
družbenih dejavnosti v OPN MOL ID. Predlagani poseg bi zmanjšal
predpisani minimalni normativ odprtih športnih površin (3
m2/prebivalca), zato njegova ukinitev ni sprejemljiva. Območje z
namensko rabo športni centri (BC) je še delno nepozidano, zato naj
se pokrite športne objekte umešča predvsem v to območje.
Določila OPN MOL ID pa že dopuščajo tudi začasno prekritje
obstoječih športnih igrišč v EUP ŠE-419, saj določila za namensko
rabo površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS) dopuščajo tudi
prekritje odprtih športnih igrišč z začasnimi konstrukcijami (baloni).
Predlagani poseg sprememba kategorije je sprejemljiva.
Kombinacija pokritih in nepokritih športnih površin ustreza kategoriji
športni park (otok športa za vse so nepokrite športne površine).
M. Šrukelj
193
Pobuda se nanaša na spremembo načina urejanja zemljišč parc.
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št. 1346/3 in 1346/1, k. o. Vižmarje, ki se nahajata v EUP ŠE-584,
iz OPPN v OPN ter dopustnost gradnje enodružinske stanovanjske
hiše.Pobuda se nanaša na spremembo načina urejanja zemljišč
parc. št. 1346/3 in 1346/1, k. o. Vižmarje, ki se nahajata v EUP ŠE584, iz OPPN v OPN ter dopustnost gradnje enodružinske
stanovanjske hiše.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagana sprememba načina urejanja ni skladna z urbanističnimi
načeli in strokovnimi podlagami Preveritev in predlog sprememb
pogojev za obstoječo poselitev v območjih OPPN (P-ZIN-29/13),
Št. nal. UP 13-017, Šabec Kalan Šabec - arhitekti, 2013. Zemljišči
se nahajata znotraj sklopa večjih nepozidanih površin, 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. Do uveljavitve
OPPN so zato dopustni le posegi na podlagi 95. člena odloka o
OPN MOL ID. V območju je dopustna tudi gradnja objektov tipa NA
– nizka prostostoječa stavba (enodružinska hiša).

R. Trstenjak
815
Pobuda se nanaša na določitev petih novih lokacij za postavitev
panojev za oglaševanje na področju Broda.Pobuda se nanaša na
določitev petih novih lokacij za postavitev panojev za oglaševanje
na področju Broda.
Pobuda ni sprejemljiva.
Območja za oglaševanje so bila določena na podlagi strokovnih
podlag, ki so določile gostoto objektov za oglaševanje v prostoru
MOL in konkretne dopustne lokacije. Gre za lokacije, s katerimi ne
bo presežena vidna in druga obremenitev (urbanega/pozidanega)
prostora MOL. Poleg tega je lokacij za oglaševanje glede na
evidence že preveč. Zaradi vsega navedenega se novih lokacij
objektov za oglaševanje ne dopušča.

J. Vidmar
594
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc.
št. 583/3 in 583/1, k. o. Šentvid nad Ljubljano, iz kmetijskih površin
v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša
na spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 583/3 in 583/1, k.
o. Šentvid nad Ljubljano, iz kmetijskih površin v zazidljivo zemljišče
za stanovanjsko gradnjo.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda za spremembo namenske rabe je sprejemljiva na podlagi
gradbenega dovoljenja z dne 17.3.1986, št. 4/5-351-304/85, ki ga
je izdala Občina Ljubljana-Šiška. Na obeh parcelah že 20 let stojita
dve stavbi, "stanovanjska hiša" in "mizarska delavnica". Namenska
raba zemljišč parc. št. 583/3 in 583/1, k. o. Šentvid nad Ljubljano,
se spremeni iz K1 v SSse. Obravnavani zemljišči in zemljišči parc.
št. 583/2 in 583/4, k. o. Šentvid nad Ljubljano, se priključi k EUP

ŠE-733.
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S. Višnovar
555
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 102, k. o. Stanežiče, iz kmetijske površine v zazidljivo zemljišče
za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe zemljišča parc. št. 102, k. o. Stanežiče, iz kmetijske
površine v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji - poseg ne
pomeni zaokroževanje naselja. 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) ter preprečevanjem
razpršene gradnje.

Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
1790
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.«

I. M. Vrhovnik
1523
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 1226, k. o. Stanežiče, iz kmetijske površine v zazidljivo
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1226, k. o.
Stanežiče, iz kmetijske površine v zazidljivo zemljišče za
stanovanjsko gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji - poseg ne
pomeni zaokroževanja naselja. Predlagani poseg ni v skladu z
varstvenimi režimi, saj se nahaja na območju najboljših kmetijskih
zemljišč. Z nadaljnjimi posegi v kmetijska zemljišča bi bili v
neskladju s strateškimi izhodišči, ki narekujejo trajnostno in
racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z zgostitvami poselitve

znotraj sedanjih zazidalnih površin (zapolnitve, zaokrožitve,
prenove) ter preprečevanjem nove razpršene gradnje.
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Zavod za gozdove RS, OE Ljubljana
1634
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča
parc. št. 1247/1 oziroma 1247/32, k. o. Šentvid nad Ljubljano, iz
gozdne površine v kmetijsko zemljišče za potrebe
sadovnjaka.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe
dela zemljišča parc. št. 1247/1 oziroma 1247/32, k. o. Šentvid nad
Ljubljano, iz gozdne površine v kmetijsko zemljišče za potrebe
sadovnjaka.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je skladna z odločbo Zavoda za gozdove, št. 3408-042462-K046/13, z dne 13.06.2013, po kateri se spremeni namenska
raba dela zemljišča parc. št. 1247/1 oziroma 1247/32, k. o. Šentvid
nad Ljubljano, v skupni površini 0,17 ha, iz gozdne površine (Go) v
kmetijsko zemljišče (K2).

A. Zidar
309
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča
parc. št. 784, k. o. Šentvid nad Ljubljano, iz kmetijske površine v
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo, tako da bo cela
parcela uvrščena v zazidljiva zemljišča.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe dela zemljišča parc. št. 784, k. o.
Šentvid nad Ljubljano, iz kmetijske površine v zazidljivo zemljišče
za stanovanjsko gradnjo, tako da bo cela parcela uvrščena v
zazidljiva zemljišča.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni v skladu z varstvenimi režimi. Omenjeno zemljišče se
nahaja na ožjem območju s strogim vodovarstvenim režimom (VVO
IIa) vodonosnika Ljubljanskega polja. V skladu z varstvenimi režimi
Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika
Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/2004, 7/2006, 1/2012,
44/2012) na tem območju novogradnje in širitev naselij niso
dopustne. Poleg tega se zemljišče nahaja na območju najboljših
kmetijskih zemljišč, na katerih strateške usmeritve ne predvidevajo
novih poselitvenih površin.
S. Žlebnik
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Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 194, k. o. Stanežiče, iz kmetijske površine v zazidljivo zemljišče
za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe zemljišča parc. št. 194, k. o. Stanežiče, iz kmetijske
površine v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.

Obrazložitev stališča
do pobude

Predlagan poseg 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).

