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Azion d.o.o.
1118
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-408. Vlagatelj pobude želi
spremembo namenska rabe iz gospodarske cone v stanovanjsko
območje namenjeno gradnji individualnih stanovanjskih
objektov.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-408. Vlagatelj pobude želi
spremembo namenska rabe iz gospodarske cone v stanovanjsko
območje namenjeno gradnji individualnih stanovanjskih objektov.
Pobuda ni sprejemljiva.
Na območju je v veljavi Odlok o zazidalnem načrtu za območje
urejanja ŠP2/1 Litostroj – del, Uradni list RS, št. 61/99, 76/06 in
78/10, namenjen razvoju gospodarske cone Litostroj. Predlagana
sprememba namenske rabe iz gospodarske cone v stanovanjsko
cono ni skladna z urbanističnimi in okoljskimi izhodišči, zaradi
neustreznih bivalnih pogojev. Poleg tega je treba ohranjati odprte
zelene površine, ki zagotavljajo odmik obstoječega stanovanjskega
območja od delujoče industrije.

Azion d.o.o.
1119
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-408. Vlagatelj pobude želi v
območju, ki meji na stanovanjsko naselje Miličinskega, spremeniti
namembnost območja za skladišča, proizvodno in poslovno
dejavnost.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-408. Vlagatelj pobude želi
v območju, ki meji na stanovanjsko naselje Miličinskega, spremeniti
namembnost območja za skladišča, proizvodno in poslovno
dejavnost.
Pobuda ni sprejemljiva.
Na območju je v veljavi Odlok o zazidalnem načrtu za območje
urejanja ŠP2/1 Litostroj – del, Uradni list RS, št. 61/99, 76/06 in
78/10, namenjen razvoju gospodarske cone Litostroj. Območje
obravnave leži v funkcionalni enoti F9, ki je namenjena zelenemu
pasu med obstoječimi stanovanjskimi in industrijskimi objekti, z
namenom zagotavljanja ustreznih bivalnih pogojev, zato
novogradnje v tem območju niso dopustne.

V. Babnik
466
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-385. Vlagatelj pobude predlaga, da
se na območju, poleg gradnje doma za starejše in oskrbovanih
stanovanj dopusti tudi gradnja eno in dvo stanovanjskih
objektov.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-385. Vlagatelj pobude
predlaga, da se na območju, poleg gradnje doma za starejše in
oskrbovanih stanovanj dopusti tudi gradnja eno in dvo
stanovanjskih objektov.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagani poseg ni v skladu s Strokovnimi podlagami za družbene
dejavnosti, za področje socialnega varstva (2009), s katerimi je
skladno s ciljem zagotavljanja ustreznih lokacij za izgradnjo

zadostnih kapacitet za opravljanje storitve institucionalnega
varstva, na obravnavani lokaciji načrtovan dom za starejše za 150
oskrbovancev, dopustna pa je tudi gradnja oskrbovanih stanovanj.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

V. Babnik
467
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. št
1174/1, 1902/12 in 1174/2 k. o. Zgornja Šiška, iz kmetijskih površin
v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo (reprezentančni
objekti). V dopolnitvi pobudnik predlaga umestitev parkirišča
oziroma paviljona.Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe zemljišč parc. št 1174/1, 1902/12 in 1174/2 k. o. Zgornja
Šiška, iz kmetijskih površin v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko
gradnjo (reprezentančni objekti). V dopolnitvi pobudnik predlaga
umestitev parkirišča oziroma paviljona.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Predlagan poseg se nahaja na območju naravne vrednote,
zavarovanem območju in na območju kulturne dediščine (KP Tivoli,
Rožnik, Šišenski hrib). Širitev zemljišč, namenjenih stanovanjski
gradnji bi pomenila širitev obstoječega območja razpršene gradnje
znotraj krajinskega parka Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib. Na območju
RŽ-174 je predvidena ureditev vstopne točke, namenjene
obiskovalcem KP Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib ter obiskovalcem
Koseškega bajerja in POT-i. V navezavi na predvidene ureditve na
območju RŽ-174 je na severovzhodnem delu območja RŽ-160
možna gradnja pritličnega paviljona z gostinsko oziroma turistično
ponudbo ter javnimi sanitarijami, pod pogojem da se uredi tudi
otroško igrišče, območje pa parkovno uredi. Zaradi ohranjanja
zelenega značaj območja je urejanje površin za parkiranje
nezaželeno in se bo zagotavljalo v okviru urejenega javnega
parkirišča v RŽ-174.
Opredeli se nova EUP ter napiše PPIP, kot npr: »Dopustna je
gradnja pritličnega paviljona (do 200 m2 BTP) z gostinsko in/ali
turistično ponudbo ter javnimi sanitarijami. Sočasno s postavitvijo
paviljona je treba izvesti parkovne ureditve in otroško igrišče. Za
objekte v tej EUP ni treba zagotavljati parkirnih mest.«

V. Babnik
469
Pobuda se nanaša na ŠI-389. Vlagatelj pobude želi rekonstruirati
obstoječe objekte zaradi opustitve kmetijske dejavnosti in
spremembo namembnosti objektov v večstanovanjske objekte s
spremljajočimi dejavnostmi (trgovina, storitvene dejavnosti).Pobuda
se nanaša na ŠI-389. Vlagatelj pobude želi rekonstruirati obstoječe
objekte zaradi opustitve kmetijske dejavnosti in spremembo
namembnosti objektov v večstanovanjske objekte s spremljajočimi
dejavnostmi (trgovina, storitvene dejavnosti).
Pobuda je sprejemljiva.
V območju EUP ŠI-389 je predpisana namenska raba SSse, ki že
omogoča poleg stanovanjske rabe tudi umestitev spremljajočih

dejavnosti (stavbe za storitvene dejavnosti - do 150,00m2 objekta
ali dela objekta, poslovne stavbe, trgovske stavbe -do 500,00 m2
BTP objekta ali dela objekta ipd.). Na predlagani parceli se
spremeni tipologija v NV - visoka prostostoječa stavba v zelenju, s
čimer se omogoči sprememba namembnosti obstoječih objektov v
večstanovanjske objekte. Dopustna višina objektov je P+1+M s
čimer se ohranja prevladujoči obstoječi višinski gabarit objektov.
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J. Babnik Gomišček
560
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-414 in ŠI-386. Vlagatelj pobude
predlaga, da se na delu zemljišča s parcelno št.889/1 k. o. Zgornja
Šiška omogočim čim hitrejšo gradnjo stanovanjskega objekta na
način, da parcela izloči iz območja urejanja z OPPN in se zemljišče
priključi EUP ŠI-101.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-414 in ŠI-386.
Vlagatelj pobude predlaga, da se na delu zemljišča s parcelno
št.889/1 k. o. Zgornja Šiška omogočim čim hitrejšo gradnjo
stanovanjskega objekta na način, da parcela izloči iz območja
urejanja z OPPN in se zemljišče priključi EUP ŠI-101.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni sprejemljiva, saj ni skladna z urbanističnimi kriteriji, da
se za večja nepozidana razvojna območja izdela OPPN, ki je
namenjen celovitemu urejanju prostora. V OPPN bodo natančnejše
izdelane rešitve v zvezi z umestitvijo objektov v prostor, določeni
pogoji glede odmikov, višin in drugih urbanističnih pogojev ter
pogoji za urejanje prometne in komunalne infrastrukturo za
napajanje posameznih objektov v območju.
Del zemljišča s parcelno št.889/1 k. o. Zgornja Šiška leži v območju
zelenega klina, ki je namenjen zagotavljanju potrebnih odprtih
zelenih površin naselja, preostali del parcele pa je že po
dosedanjem veljavnem OPN MOL ID namenjen umestitvi nizkih
prostostoječih stavb tipa – Na. V skladu z usmeritvami za OPPN
mora biti dostop zagotovljen s ceste Pod hribom.
N. Berčič Terčon
701
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-146. Vlagatelj pobude želi
spremembo namenske rabe za gradnjo stanovanjskega
objekta.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-146. Vlagatelj pobude želi
spremembo namenske rabe za gradnjo stanovanjskega objekta.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Pobuda je že vključena v OPN MOL ID, saj navedena parcela leži v
območju predvidenem za stanovanjsko gradnjo z namensko rabo
SSce.
T. Bobič
522
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-194. Vlagatelj pobude želi, da se
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določijo pripadajoča zemljišča k stavbam.Pobuda se nanaša na
EUP ŠI-194. Vlagatelj pobude želi, da se določijo pripadajoča
zemljišča k stavbam.
Pobuda se ne nanaša na vsebine OPN MOL ID.
Pobuda se ne nanaša na vsebine OPN MOL ID. V skladu z Zakon
o prostorskem načrtovanju se v OPN določijo le pogoji za
prostorske ureditve, ki pomenijo sklop usklajeno načrtovanih
posegov v prostor, dejavnosti in omrežij s pripadajočimi površinami
na določenem območju. Pripadajoča zemljišča k stavbam se
določijo na podlagi Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na
predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju
pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL) v ločenem postopku.

U. Cerar
295
Pobuda je predlog za določitev javne poti za pešce med ulico Za
Vasjo in Vodnikovo cesto.Pobuda je predlog za določitev javne poti
za pešce med ulico Za Vasjo in Vodnikovo cesto.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je skladna z načeli Prometne politike MOL, ki poudarja
načela trajnostnega mobilnostnega načrtovanja tudi z načrtovanjem
novih peš povezav. Ureditev nove peš vezi na območju med ulico
Pod Hribom in Vodnikov cesto bo prispevala k povezovanju zelenih
in rekreativnih površin Mosteca in Rožnika s poselitvenimi območji
ob Vodnikovi cesti in njenemu širšemu zaledju. V grafičnem delu
OPN MOL ID se z osjo določi potek javne poti za pešce med
Vodnikovo cesto in ulico Pod Hribom preko načrtovane parkovne
površine v EUP ŠI-386 do Šišenskega hriba.

CURLING ZVEZA SLOVENIJE
751
Pobuda se nanaša na dopustnost gradnje na spodnji ploščadi pod
dvorano Tivoli za potrebe Curling zveze Slovenije. Dopusti naj se
gradnja dvostezne dvorane za curling.Pobuda se nanaša na
dopustnost gradnje na spodnji ploščadi pod dvorano Tivoli za
potrebe Curling zveze Slovenije. Dopusti naj se gradnja dvostezne
dvorane za curling.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobudo o dopustnosti gradnje na spodnji ploščadi pod dvorano
Tivoli se upošteva saj je urbanistično sprejemljiva. Za potrebe
delovanja in razvoj športnih dejavnosti, v sklopu dvorane Tivoli, se
RŽ-1 opredeli kot površine BC-športni centri. Ker gre za pomembno
mestno območje (mestni park, območje kulturne dediščine,
obveznost urbanističnega natečaja...), se na tem mestu predvideva
umestitev kvalitetno oblikovanega objekta in ne prefabrikatov.

J. Dremelj
1135
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Stališče do pobude

Pobuda se nanaša na izris regulacijske linije na Prelovčevi ulici
skladno s stanjem v naravi oziroma skladno z mejo parcele 933/2
k. o. Zgornja Šiška.Pobuda se nanaša na izris regulacijske linije na
Prelovčevi ulici skladno s stanjem v naravi oziroma skladno z mejo
parcele 933/2 k. o. Zgornja Šiška.
Pobuda je sprejemljiva.
Obstoječi prostor v primeru iz pobude je gosto pozidan s povečini
stanovanjskimi objekti. Obstoječe prometnice zadostujejo
obstoječim in predvidenim prometnim ureditvam, širjenje prostora
za motorni promet tudi ni skladno s cilji Nove prometne politike
MOL. Vsebina pobude je skladna tudi z rezultati naloge Ureditev
evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana
(ENP; projekt je v pripravi). Na podlagi pobude in skladno z
rezultati naloge ENP se regulacijske linije za določitev javnih
prometnic v grafičnem delu OPN MOL ID se uskladi z mejami
zemljišč.

Eurometall d.o.o.
435
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-512. Vlagatelj pobude želi, da se na
parcelah št. 9/12, 1878/5 in 31/12 k. o. Zgornja Šiška spremeni
namenska raba iz območja energetske infrastrukture v
gospodarsko cono z dopustnimi storitvenimi dejavnostmi.Pobuda
se nanaša na EUP ŠI-512. Vlagatelj pobude želi, da se na parcelah
št. 9/12, 1878/5 in 31/12 k. o. Zgornja Šiška spremeni namenska
raba iz območja energetske infrastrukture v gospodarsko cono z
dopustnimi storitvenimi dejavnostmi.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni sprejemljiva, saj se zemljišče 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 sprememba namenske rabe v gospodarsko cono ni
skladna z omejitvami, ki jih predpisuje uredba. V skladu z rešitvami
v strokovni podlagi "Preveritve lokacij gospodarskih in proizvodnih
dejavnosti v območjih drugih namenskih rab in dopolnitve prikaza
javnih površin v OPN MOL ID", LUZ d.d.. se na območju ohranja
namenska raba E-območje energetske infrastrukture.

FMS d.o.o.
418
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-360. Vlagatelj pobude želi
spremembo PPIP zaradi rekonstrukcije in dozidave k obstoječemu
objektu. Vlagatelj pobude predlaga, da se sedanji FZ iz 40%
poveča na 70%.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-360. Vlagatelj
pobude želi spremembo PPIP zaradi rekonstrukcije in dozidave k
obstoječemu objektu. Vlagatelj pobude predlaga, da se sedanji FZ
iz 40% poveča na 70%.
Pobuda je delno sprejemljiva.

Obrazložitev stališča
do pobude

Pobuda je delno že upoštevana v OPN MOL ID, saj za
obravnavano območje FZ, FI in FZP ni predpisan. Predpisan je
samo FBP in sicer za stanovanjske stavbe do 30%. Gradnje novih
objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih v 12. členu
odloka OPN MOL ID, ter vzdrževalnih del, rekonstrukcij objektov in
nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na lokaciji
odstranjenih objektov.
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Pobuda se nanaša na EUP ŠI-360. Vlagatelj pobude želi
spremembo PPIP zaradi rekonstrukcije in dozidave k obstoječemu
objektu. Vlagatelj pobude predlaga, da se sedanji FZ iz 40%
poveča na 70%.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-360. Vlagatelj
pobude želi spremembo PPIP zaradi rekonstrukcije in dozidave k
obstoječemu objektu. Vlagatelj pobude predlaga, da se sedanji FZ
iz 40% poveča na 70%.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobuda je delno že upoštevana v OPN MOL ID, saj za
obravnavano območje FZ, FI in FZP ni predpisan. Predpisan je
samo FBP in sicer za stanovanjske stavbe do 30%. Gradnje novih
objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih v 12. členu
odloka OPN MOL ID, ter vzdrževalnih del, rekonstrukcij objektov in
nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na lokaciji
odstranjenih objektov.

T. Gale Triller
829
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-150. Vlagatelj pobude želi
spremembo namenske rabe na parc. št. 923/0 k. o. Zgornja Šiška
iz območja stanovanj (Ssse) v območje stanovanj (SSse) in
centralnih delavnosti (CU) zaradi rekonstrukcije objekta in
dopolnitev obstoječih dejavnosti.Pobuda se nanaša na EUP ŠI150. Vlagatelj pobude želi spremembo namenske rabe na parc. št.
923/0 k. o. Zgornja Šiška iz območja stanovanj (Ssse) v območje
stanovanj (SSse) in centralnih delavnosti (CU) zaradi rekonstrukcije
objekta in dopolnitev obstoječih dejavnosti.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
V območju EUP ŠI-150 je predpisana namenska raba Ssse, ki že
omogoča poleg stanovanjske rabe tudi umestitev spremljajočih
dejavnosti (stavbe za storitvene dejavnosti - do 150,00m2 objekta
ali dela objekta, poslovne stavbe, trgovske stavbe - do 500,00 m2
BTP objekta ali dela objekta ipd.).

U. Golob Podnar
468
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-207. Vlagatelj pobude predlaga,
spremembo namembnosti dela zemljišč parc. št.215/2 in 222/3 obe
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k. o. Šiška, ki predstavljajo zeleno površino ob športnem parku
ŽAK.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-207. Vlagatelj pobude
predlaga, spremembo namembnosti dela zemljišč parc. št.215/2 in
222/3 obe k. o. Šiška, ki predstavljajo zeleno površino ob športnem
parku ŽAK.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je sprejemljiva, saj so bili navedeni deli zemljišč v Odloku o
ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠR2/1 Stadion,
opredeljeni kot funkcionalno zemljišče k stanovanjskim objektom.
Meja območje EUP ŠI-363 se prilagodi tako, da se k
stanovanjskemu območju priključijo tudi zelene površine, ki ležijo v
vzhodnem delu EUP ŠI-207.

A. Grum
326
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-178. Vlagatelj pobude predlaga, da
se spremeni namenska v zazidljivo zemljišče za gradnjo
stavb.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-178. Vlagatelj pobude
predlaga, da se spremeni namenska v zazidljivo zemljišče za
gradnjo stavb.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni sprejemljiva saj je območje namenjeno površinam za
vrtičkarstvo ter predstavlja zeleni pas, ki poteka vzdolž vodotoka
Pržanec, ki ločuje poselitveno območje od vodnih zemljišč.

V. Ilievski
311
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-515 in ŠI-384. Vlagatelj pobude
predlaga, da se na severnem delu parcele 1076/4, ki leži v EUP ŠI515 spremeni namenska raba iz parkovnih površin ZPp v
stanovanjsko SSce. V nadaljevanju vlagatelj pobude predlaga naj
se omogoči možnost dostopa do območja ŠI-384 s Podutiške ceste
ter, da se na zemljišču, ki je v lasti vlagatelja pobude, ukine režim
javne površine.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-515 in ŠI-384.
Vlagatelj pobude predlaga, da se na severnem delu parcele
1076/4, ki leži v EUP ŠI-515 spremeni namenska raba iz parkovnih
površin ZPp v stanovanjsko SSce. V nadaljevanju vlagatelj pobude
predlaga naj se omogoči možnost dostopa do območja ŠI-384 s
Podutiške ceste ter, da se na zemljišču, ki je v lasti vlagatelja
pobude, ukine režim javne površine.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni sprejemljiva. Sprememba namenske rabe v
stanovanjsko rabo ni sprejemljiva, saj gre za odprto zeleno
površino namenjeno parkovni ureditvi v javni rabi in ohranjanju
pogledov na cerkev. Pobuda za ureditev dostopa do
stanovanjskega območja, načrtovanega v EUP ŠI-384, iz Podutiške
ceste ni sprejemljiva, saj je na podlagi veljavnega OPPN 382
Stanovanjska soseska Koseze (del), Ur.l.52/2014, dostop
predviden s ceste Draga.

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

Jazon d.o.o.
1737
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča par.
št. 982/1, 983/1, 983/2 in 984 k. o. Zgornja Šiška, iz površin GPN v
stavbna zemljišča za namen centralnih dejavnosti brez stanovanj
(CDd).Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča
par. št. 982/1, 983/1, 983/2 in 984 k. o. Zgornja Šiška, iz površin
GPN v stavbna zemljišča za namen centralnih dejavnosti brez
stanovanj (CDd).
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni v skladu z varstvenimi in urbanističnimi kriteriji. Območje
je opredeljeno kot gozd ter predstavlja ključen potencial z vidika
zagotavljanja in oblikovanja kvalitetnega zelenega sistema mesta.
Poleg tega je predlagan poseg znotraj območja Krajinskega parka
Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib, na območju naravne vrednote Tivoli,
Rožnik, Šišenski hrib in na zavarovanem območju Tivoli, Rožnik,
Šišenski hrib.

JP LPP d.o.o.
1346
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-478. Vlagatelj pobude predlaga, da
se na območju ohrani Remizo za avtobuse, ter omogoči izgradnja
servisno vzdrževalnega centra za vzdrževanje vozil in parkirni plato
za parkiranje avtobusov z asfaltno podlago in nadstreškom, ki se
uredi kot zelena površina. V dopolnitvi pobude vlagatelj predlaga,
da se v varovalnem pasu PST dopusti postavitev varovalne žične
ograje ob obstoječem parkirišču.
V drugi dopolnitvi pobude vlagatelj predlaga, da se v I. fazi
izgradnje novega Servisno vzdrževalnega centra dovoli postavitev
nadstreška za avtobuse, kar predstavlja I. fazo investicije. Na
nadstrešku bi postavili fotonapetostno elektrarno, s katero bi
zadovoljili potrebe LPP po električni energiji.Pobuda se nanaša na
EUP ŠI-478. Vlagatelj pobude predlaga, da se na območju ohrani
Remizo za avtobuse, ter omogoči izgradnja servisno vzdrževalnega
centra za vzdrževanje vozil in parkirni plato za parkiranje avtobusov
z asfaltno podlago in nadstreškom, ki se uredi kot zelena površina.
V dopolnitvi pobude vlagatelj predlaga, da se v varovalnem pasu
PST dopusti postavitev varovalne žične ograje ob obstoječem
parkirišču.
V drugi dopolnitvi pobude vlagatelj predlaga, da se v I. fazi
izgradnje novega Servisno vzdrževalnega centra dovoli postavitev
nadstreška za avtobuse, kar predstavlja I. fazo investicije. Na
nadstrešku bi postavili fotonapetostno elektrarno, s katero bi
zadovoljili potrebe LPP po električni energiji.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobuda za ohranitev remize za avtobuse na obstoječi lokaciji je
sprejemljiva. Na območju se skladno z rešitvijo predlagano v
strokovni podlagi "Preveritve lokacij gospodarskih in proizvodnih
dejavnosti v območjih drugih namenskih rab in dopolnitve prikaza
javnih površin v OPN MOL ID", LUZ d.d., spremeni namenska raba
iz CU v CDd - centralne dejavnosti brez stanovanj. Vlagatelj

pobude je že izdelal idejno zasnovo, ki bo podlaga za izdelavo
OPPN, zato se določilo po izvedbi natečaja umakne iz usmeritev za
OPPN. Postavitev žične ograje ob obstoječem parkirišču, ki leži v
rezervatu za širitev PST ni sprejemljiva, saj gre za javno površino,
ki mora ostati dostopna in transparentna.
Do uveljavitve OPPN se dopusti dozidave, rekonstrukcije in
nadomestne gradnje objektov, gradnja nadstrešnice za parkiranje
avtobusov z namestitvijo sončnega zbiralnika oz. sončnih celic
(fotovoltaika) z namenom ohranjanja obstoječe dejavnosti in
omogočanja zagotovitve potreb LPP po električni energiji. Ob
mejah območja, ki mejijo na stanovanjsko gradnjo je treba zasaditi
intenzivno visoko vegetacijo, ki bo zaščitila stanovanjsko območje
pred negativnimi vplivi.

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

D. Kajzer
1358
Pobuda se nanaša na dopolnitev PPIP v RŽ-144. Določila naj se
dopolnijo tako, da se dopusti dozidava objektov.Pobuda se nanaša
na dopolnitev PPIP v RŽ-144. Določila naj se dopolnijo tako, da se
dopusti dozidava objektov.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva, saj ni skladna z urbanističnimi in
varstvenimi kriteriji. V skladu z OPN MOL SD se v največji možni
meri varujejo pred pozidavo t.i. zeleni klini MOL, v katerega sodi
tudi območje pod Rožnikom in Šišenskim hribom. Predlagan poseg
bi hkrati posegal na varovana območja in sicer na plazljiva in
erozijsko nevarna območja - srednja nevarnost in območje kulturne
dediščine.
Kavarna J. Šorli s.p.
1151
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-478. Vlagatelj pobude predlaga, da
se na območju, kjer stoji poslovni objekt na lokaciji Celovška 172,
spremeni namenska raba iz območja centralnih dejavnosti CU v
območje centralnih dejavnosti brez stanovanj - CDd. Vlagatelj
pobude predlaga, da se na območju spremeni stopnja varstva pred
hrupom iz III. v IV. stopnjo varstva pred hrupom.Pobuda se nanaša
na EUP ŠI-478. Vlagatelj pobude predlaga, da se na območju, kjer
stoji poslovni objekt na lokaciji Celovška 172, spremeni namenska
raba iz območja centralnih dejavnosti CU v območje centralnih
dejavnosti brez stanovanj - CDd. Vlagatelj pobude predlaga, da se
na območju spremeni stopnja varstva pred hrupom iz III. v IV.
stopnjo varstva pred hrupom.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobuda je delu, ki se nanaša na spremembo namenske rabe,
sprejemljiva. Predlagana sprememba namenske rabe iz CU v CDd
je skladna z rešitvijo predlagano v strokovni podlagi Preveritve
lokacij gospodarskih in proizvodnih dejavnosti v območjih drugih
namenskih rab in dopolnitve prikaza javnih površin v OPN MOL ID,
LUZ d.d.. Poleg ostalih poslovnih objektov pretežni del EUP ŠI-478

zaseda remiza LPP, ki ostaja na tej lokaciji, zato se spremeni
namenska raba iz centralnih dejavnosti s stanovanji - CU v
centralne dejavnosti brez stanovanj - CDd.
Pobuda v delu, ki se nanaša na spremembo stopnje varstva pred
hrupom, ni sprejemljiva. Stopnje varstva pred hrupom so v s.d.
OPN MOL ID določene na podlagi področne zakonodaje in
strokovne podlage Spremembe in dopolnitve področja varstva pred
hrupom (P-ZIN-32/13). Namenska raba v EUP ŠI-478 je CDd –
Osrednje območje centralnih dejavnosti brez stanovanj, kateri se
ob upoštevanju predpisov o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v
okolju določi območje III. stopnje varstva pred hrupom.
Severozahodno in jugovzhodno od predlagane pobude se tudi
nahajajo EUP z večjim številom prebivalcev. Sprememba stopenj
varstva pred hrupom za posamezni objekt ni sprejemljiva.

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

Kitajski zid d.o.o.
1072
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-449. Vlagatelj pobude predlaga
spremembo namenske rabe na parc. št. 809/244 k. o. Dravlje iz
SScv v CU.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-449. Vlagatelj pobude
predlaga spremembo namenske rabe na parc. št. 809/244 k. o.
Dravlje iz SScv v CU.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je sprejemljiva, saj je skladna z urbanističnim kriterijem, da
se ob vpadnicah, kjer gre za večje obremenitve s hrupom,
praviloma umeščajo centralne dejavnosti, v mirnejša zaledna
območja pa stanovanja. Obravnavano zemljišče leži ob Celovški
cesti, ki je ena od vpadnic. Na zemljišču je že po veljavnem OPN
MOL ID z regulacijskimi linijami predvidena gradnja objekta, ki ga
načrtuje vlagatelj pobude.

B. Kralj
792
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-464 na parcelo št. 1178/1, k. o. 1740
Spodnja Šiška. Vlagatelj pobude predlaga, da se omogoči gradnja
terasne etaže (lože) do severne parcelne meje s pogojem soglasij
solastnikov objektov.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-464 na parcelo
št. 1178/1, k. o. 1740 Spodnja Šiška. Vlagatelj pobude predlaga, da
se omogoči gradnja terasne etaže (lože) do severne parcelne meje
s pogojem soglasij solastnikov objektov.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Objekt leži v EUP ŠI-464 za namensko rabo SSsv in tipologijo V. V
skladu s splošnimi določili odloka (13. člen) je v tovrstnih območjih
dopustna rekonstrukcija, odstranitev objektov, vzdrževanje
objektov, gradnja garažnih stavb pod terenom, izraba podstrešij v
obstoječih gabaritih brez spremembe strešne konstrukcije, razen za
izvedbo okenskih odprtin.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

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

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

U. Kranjc
726
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-464 na parcelo št. 1178/1, k. o. 1740
Spodnja Šiška. Vlagatelj pobude predlaga, da se omogoči gradnja
terasne etaže (lože) do severne parcelne meje s pogojem soglasij
solastnikov objektov.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-464 na parcelo
št. 1178/1, k. o. 1740 Spodnja Šiška. Vlagatelj pobude predlaga, da
se omogoči gradnja terasne etaže (lože) do severne parcelne meje
s pogojem soglasij solastnikov objektov.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Objekt leži v EUP ŠI-464 za namensko rabo SSsv in tipologijo V. V
skladu s splošnimi določili odloka (13.člen) je v tovrstnih območjih
dopustna rekonstrukcija, odstranitev objektov, vzdrževanje
objektov, gradnja garažnih stavb pod terenom, izraba podstrešij v
obstoječih gabaritih brez spremembe strešne konstrukcije, razen za
izvedbo okenskih odprtin.

T. Marn
294
Pobuda je predlog za določitev javne poti za pešce med ulico Za
Vasjo in Vodnikovo cesto.Pobuda je predlog za določitev javne poti
za pešce med ulico Za Vasjo in Vodnikovo cesto.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je skladna z načeli Prometne politike MOL, ki poudarja
načela trajnostnega mobilnostnega načrtovanja tudi z načrtovanjem
novih peš povezav. Ureditev nove peš vezi na območju med ulico
Pod Hribom in Vodnikov cesto bo prispevala k povezovanju zelenih
in rekreativnih površin Mosteca in Rožnika s poselitvenimi območji
ob Vodnikovi cesti in njenemu širšemu zaledju. V grafičnem delu
OPN MOL ID se z osjo določi potek javne poti za pešce med
Vodnikovo cesto in ulico Pod Hribom preko načrtovane parkovne
površine v EUP ŠI-386 do Šišenskega hriba.

T. Marn
296
Pobuda se nanaša na ureditev prehoda za pešce čez Večno pot, ki
povezuje zelene površine Koseškega bajerja in Mostec z
Rožnikom.Pobuda se nanaša na ureditev prehoda za pešce čez
Večno pot, ki povezuje zelene površine Koseškega bajerja in
Mostec z Rožnikom.
Pobuda se ne nanaša na vsebine OPN MOL ID.
OPN MOL ID podaja regulacijske elemente javnih prometnic, tako
da je mogoče na terenu izvesti primerne prometno tehnične in
prometno varnostne elemente. Natančni izvedbeni detajli niso
predmet OPN MOL ID. Na Mestni občini Ljubljana je za prometne
ureditve pristojen oddelek Mestne uprave MOL, pristojen za
promet.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

M. Terlep s.p.
1565
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-375. Vlagatelj pobude predlaga, da
se umakne obveza za izdelavo konservatorskega načrta.Pobuda
se nanaša na EUP ŠI-375. Vlagatelj pobude predlaga, da se
umakne obveza za izdelavo konservatorskega načrta.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni sprejemljiva, saj je obveza za izdelavo konservatorskega
načrta za prenovo predpisana v postopku izdelave OPPN 256:
Stara Šiška, skladno z zahtevami ZVKD.
MOL - Četrtna skupnost Šiška
1593
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc
št. 808 k. o. Spodnja Šiška in sicer iz drugih kmetijskih zemljišč v
Površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS). Menijo, da je pobuda
smiselna, saj se na predmetni lokaciji že nahaja otroško
igrišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe
zemljišča parc št. 808 k. o. Spodnja Šiška in sicer iz drugih
kmetijskih zemljišč v Površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS).
Menijo, da je pobuda smiselna, saj se na predmetni lokaciji že
nahaja otroško igrišče.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Na območju se nahaja obstoječe otroško igrišče, ki spada v mrežo
javnih otroških igrišč, zato se namenska raba spremeni iz
kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča z namensko rabo parki
(ZPp) in opredeli javna površina. V skladu z določili odloka OPN
MOL ID so otroška igrišča v namenski rabi ZPp dopustna, zato
opredelitev območja kot površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS)
ni nujna.
MOL - Četrtna skupnost Šiška
1594
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-159. Vlagatelj pobude želi, da se na
parceli št. 648/2 Spodnja Šiška spremeni namenska raba iz CDd v
ZS, ker se na parceli nahaja otroško igrišče.Pobuda se nanaša na
EUP ŠI-159. Vlagatelj pobude želi, da se na parceli št. 648/2
Spodnja Šiška spremeni namenska raba iz CDd v ZS, ker se na
parceli nahaja otroško igrišče.
Pobuda je delno 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.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

MOL - Četrtna skupnost Šiška
1595
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-121. Vlagatelj pobude želi, da se na
parceli št.791/23 Spodnja Šiška spremeni namenska raba iz SSsv
v ZS, ker se na parceli nahaja otroško igrišče.Pobuda se nanaša
na EUP ŠI-121. Vlagatelj pobude želi, da se na parceli št.791/23
Spodnja Šiška spremeni namenska raba iz SSsv v ZS, ker se na
parceli nahaja otroško igrišče.
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 Šiška
1596
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-1. Vlagatelj pobude želi, da se na
parceli št. 697/11 Zgornja Šiška spremeni namenska raba iz ZPp v
ZS, ker se na parceli nahaja otroško igrišče.Pobuda se nanaša na
EUP ŠI-1. Vlagatelj pobude želi, da se na parceli št. 697/11 Zgornja
Šiška spremeni namenska raba iz ZPp v ZS, ker se na parceli
nahaja otroško igrišče.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Zemljišče se nahaja na območju parkovnih površin (ZPp), kjer je v
skladu z določili odloka OPN MOL ID dopustna tudi postavitev
otroških igrišč, zato je namenska raba ustrezna in je ni potrebno
spreminjati.
MOL - Četrtna skupnost Šiška
1597
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-131. Vlagatelj pobude želi, da se na
parceli št. 656/1 Spodnja Šiška spremeni namenska raba iz SScv v
ZS, ker se na parceli nahaja otroško igrišče.Pobuda se nanaša na
EUP ŠI-131. Vlagatelj pobude želi, da se na parceli št. 656/1
Spodnja Šiška spremeni namenska raba iz SScv v ZS, ker se na
parceli nahaja otroško igrišče.
Pobuda je delno 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.

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

MOL - Četrtna skupnost Šiška
1598
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-203. Vlagatelj pobude želi, da se na
parceli št. 677/21 Zgornja Šiška spremeni namenska raba v
športne in rekreacijske površine, ker se na parceli nahaja otroško
igrišče.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-203. Vlagatelj pobude želi, da
se na parceli št. 677/21 Zgornja Šiška spremeni namenska raba v
športne in rekreacijske površine, ker se na parceli nahaja otroško
igrišče.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobude glede določitve obstoječega otroškega igrišča kot območje
za oddih, rekreacijo in šport - ZS 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 Šiška
1599
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-186. Vlagatelj pobude želi, da se na
parceli št. 697/8 Zgornja Šiška spremeni namenska raba v športne
in rekreacijske površine, ker se na parceli nahaja otroško
igrišče.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-186. Vlagatelj pobude želi, da
se na parceli št. 697/8 Zgornja Šiška spremeni namenska raba v
športne in rekreacijske površine, ker se na parceli nahaja otroško
igrišče.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobude glede določitve obstoječega otroškega igrišča kot območje
za oddih, rekreacijo in šport - ZS 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 Šiška
1600
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-247. Vlagatelj pobude želi, da se na

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

parceli št. 132/10 Zgornja Šiška spremeni namenska raba v
športne in rekreacijske površine, ker se na parceli nahaja otroško
igrišče.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-247. Vlagatelj pobude želi, da
se na parceli št. 132/10 Zgornja Šiška spremeni namenska raba v
športne in rekreacijske površine, ker se na parceli nahaja otroško
igrišče.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Zemljišče se nahaja na območju parkovnih površin (ZPp), kjer je v
skladu z določili odloka OPN MOL ID dopustna tudi postavitev
otroških igrišč, zato je namenska raba ustrezna in je ni potrebno
spreminjati.
MOL - Četrtna skupnost Šiška
1601
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-227. Vlagatelj pobude želi, da se na
parceli št. 165/1 Zgornja Šiška spremeni namenska raba v športne
in rekreacijske površine, ker se na parceli nahaja otroško
igrišče.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-227. Vlagatelj pobude želi, da
se na parceli št. 165/1 Zgornja Šiška spremeni namenska raba v
športne in rekreacijske površine, ker se na parceli nahaja otroško
igrišče.
Pobuda je delno sprejemljiva.
V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer
ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in
rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo
mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in
se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih
rabah.
Obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka OPN
MOL ID ohranja oz. nadomešča znotraj funkcionalnih enot, saj
predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske gradnje. Javne
površine za obstoječa otroška igrišča v območju sosesk se opredeli
le za tista otroška igrišča, ki spadajo med otroška igrišča, ki
zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti.
MOL - Četrtna skupnost Šiška
1602
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-292. Vlagatelj pobude predlaga, da
se na parceli št. 140/87 k. o. Zgornja Šiška opredeli otroško
igrišče.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-292. Vlagatelj pobude
predlaga, da se na parceli št. 140/87 k. o. Zgornja Šiška opredeli
otroško igrišče.
Pobuda je delno 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.

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

MOL - Četrtna skupnost Šiška
1603
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-292. Vlagatelj pobude predlaga, da
se na parceli št. 140/87 k. o. Zgornja Šiška opredeli otroško
igrišče.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-292. Vlagatelj pobude
predlaga, da se na parceli št. 140/87 k. o. Zgornja Šiška opredeli
otroško igrišče.
Pobuda je delno 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 Šiška
1604
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-45. Vlagatelj pobude predlaga, da se
na parceli št. 56/7 k. o. Zgornja Šiška opredeli otroško
igrišče.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-45. Vlagatelj pobude
predlaga, da se na parceli št. 56/7 k. o. Zgornja Šiška opredeli
otroško igrišče.
Pobuda je delno sprejemljiva.
V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer
ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in
rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo
mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in
se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih
rabah.
Obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka OPN
MOL ID ohranja oz. nadomešča znotraj funkcionalnih enot, saj
predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske gradnje. Javne
površine za obstoječa otroška igrišča v območju sosesk se opredeli
le za tista otroška igrišča, ki spadajo med otroška igrišča, ki
zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti.
MOL - Četrtna skupnost Šiška
1605
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-243. Vlagatelj pobude želi, da se na
parceli št. 403/1 Zgornja Šiška spremeni namenska raba iz SScv v

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

ZS, ker se na parceli nahaja otroško igrišče.Pobuda se nanaša na
EUP ŠI-243. Vlagatelj pobude želi, da se na parceli št. 403/1
Zgornja Šiška spremeni namenska raba iz SScv v ZS, ker se na
parceli nahaja otroško igrišče.
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 Šiška
1606
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-477. Vlagatelj pobude želi, da se na
parceli št. 323/419 Zgornja Šiška spremeni namenska raba iz SScv
v ZS, ker se na parceli nahaja otroško igrišče.Pobuda se nanaša
na EUP ŠI-477. Vlagatelj pobude želi, da se na parceli št. 323/419
Zgornja Šiška spremeni namenska raba iz SScv v ZS, ker se na
parceli nahaja otroško igrišče.
Pobuda je delno sprejemljiva.
V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer
ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in
rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo
mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in
se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih
rabah.
Obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka OPN
MOL ID ohranja oz. nadomešča znotraj funkcionalnih enot, saj
predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske gradnje. Javne
površine za obstoječa otroška igrišča v območju sosesk se opredeli
le za tista otroška igrišča, ki spadajo med otroška igrišča, ki
zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti.
MOL - Četrtna skupnost Šiška
1607
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-260, ŠI-440, ŠI-249, ŠI-251,ŠI-446,
ŠI-258, ŠI-394. Vlagatelj pobude želi, da se spremeni namenska
raba iz SScv v ZS, ker se na parcelah nahaja otroško
igrišče.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-260, ŠI-440, ŠI-249, ŠI251,ŠI-446, ŠI-258, ŠI-394. Vlagatelj pobude želi, da se spremeni
namenska raba iz SScv v ZS, ker se na parcelah nahaja otroško
igrišče.
Pobuda je delno sprejemljiva.
V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer

ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in
rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo
mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in
se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih
rabah.
Obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka OPN
MOL ID ohranja oz. nadomešča znotraj funkcionalnih enot, saj
predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske gradnje. Javne
površine za obstoječa otroška igrišča v območju sosesk se opredeli
le za tista otroška igrišča, ki spadajo med otroška igrišča, ki
zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti.

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 Šiška
1608
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-260, ŠI-440, ŠI-249, ŠI-251, ŠI-446,
ŠI-258, ŠI-394. Vlagatelj pobude želi, da se spremeni namenska
raba iz SScv v ZS, ker se na parceli nahaja otroško igrišče.Pobuda
se nanaša na EUP ŠI-260, ŠI-440, ŠI-249, ŠI-251, ŠI-446, ŠI-258,
ŠI-394. Vlagatelj pobude želi, da se spremeni namenska raba iz
SScv v ZS, ker se na parceli nahaja otroško igrišče.
Pobuda je delno sprejemljiva.
V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer
ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in
rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo
mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in
se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih
rabah.
Obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka OPN
MOL ID ohranja oz. nadomešča znotraj funkcionalnih enot, saj
predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske gradnje. Javne
površine za obstoječa otroška igrišča v območju sosesk se opredeli
le za tista otroška igrišča, ki spadajo med otroška igrišča, ki
zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti.
MOL - Četrtna skupnost Šiška
1609
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-477. Vlagatelj pobude želi, da se na
parceli št. 323/393 Zgornja Šiška spremeni namenska raba iz SScv
v ZS, ker se na parceli nahaja otroško igrišče.Pobuda se nanaša
na EUP ŠI-477. Vlagatelj pobude želi, da se na parceli št. 323/393
Zgornja Šiška spremeni namenska raba iz SScv v ZS, ker se na
parceli nahaja otroško igrišče.
Pobuda je delno sprejemljiva.
V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer
ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in
rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo
mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in
se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih

rabah.
Obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka OPN
MOL ID ohranja oz. nadomešča znotraj funkcionalnih enot, saj
predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske gradnje. Javne
površine za obstoječa otroška igrišča v območju sosesk se opredeli
le za tista otroška igrišča, ki spadajo med otroška igrišča, ki
zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti.

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 Šiška
1610
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-197. Vlagatelj pobude želi, da se na
parceli št. 501/53 Zgornja Šiška spremeni namenska raba iz SScv
v ZS, ker se na parceli nahaja otroško igrišče.Pobuda se nanaša
na EUP ŠI-197. Vlagatelj pobude želi, da se na parceli št. 501/53
Zgornja Šiška spremeni namenska raba iz SScv v ZS, ker se na
parceli nahaja otroško igrišče.
Pobuda je delno sprejemljiva.
V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer
ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in
rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo
mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in
se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih
rabah.
Obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka OPN
MOL ID ohranja oz. nadomešča znotraj funkcionalnih enot, saj
predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske gradnje. Javne
površine za obstoječa otroška igrišča v območju sosesk se opredeli
le za tista otroška igrišča, ki spadajo med otroška igrišča, ki
zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti.
MOL - Četrtna skupnost Šiška
1611
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-206. Vlagatelj pobude želi, da se na
parceli št. 247/1 Zgornja Šiška spremeni namenska raba iz SScv v
ZS, ker se na parceli nahaja otroško igrišče.Pobuda se nanaša na
EUP ŠI-206. Vlagatelj pobude želi, da se na parceli št. 247/1
Zgornja Šiška spremeni namenska raba iz SScv v ZS, ker se na
parceli nahaja otroško igrišče.
Pobuda je delno sprejemljiva.
V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer
ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in
rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo
mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in
se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih
rabah.
Obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka OPN
MOL ID ohranja oz. nadomešča znotraj funkcionalnih enot, saj
predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske gradnje. Javne

površine za obstoječa otroška igrišča v območju sosesk se opredeli
le za tista otroška igrišča, ki spadajo med otroška igrišča, ki
zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti.

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

MOL - Četrtna skupnost Šiška
1612
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-218. Vlagatelj pobude želi, da se na
parceli št. 132/10 Zgornja Šiška spremeni namenska raba v
športne in rekreacijske površine, ker se na parceli nahaja otroško
igrišče.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-218. Vlagatelj pobude želi, da
se na parceli št. 132/10 Zgornja Šiška spremeni namenska raba v
športne in rekreacijske površine, ker se na parceli nahaja otroško
igrišče.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobude glede določitve obstoječega otroškega igrišča kot območje
za oddih, rekreacijo in šport - ZS 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 Šiška
1613
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-87. Vlagatelj pobude želi, da se na
parceli št. 1002/3 Spodnja Šiška spremeni namenska raba iz SScv
v ZS, ker se na parceli nahaja otroško igrišče.Pobuda se nanaša
na EUP ŠI-87. Vlagatelj pobude želi, da se na parceli št. 1002/3
Spodnja Šiška spremeni namenska raba iz SScv v ZS, ker se na
parceli nahaja otroško igrišče.
Pobuda je delno sprejemljiva.
V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer
ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in
rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo
mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in
se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih
rabah.
Obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka OPN
MOL ID ohranja oz. nadomešča znotraj funkcionalnih enot, saj
predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske gradnje. Javne
površine za obstoječa otroška igrišča v območju sosesk se opredeli
le za tista otroška igrišča, ki spadajo med otroška igrišča, ki
zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti.
MOL - Četrtna skupnost Šiška
1614

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 EUP ŠI-87. Vlagatelj pobude želi, da se na
parceli št. 990/7 Spodnja Šiška spremeni namenska raba iz SScv v
ZS, ker se na parceli nahaja otroško igrišče.Pobuda se nanaša na
EUP ŠI-87. Vlagatelj pobude želi, da se na parceli št. 990/7
Spodnja Šiška spremeni namenska raba iz SScv v ZS, ker se na
parceli nahaja otroško igrišče.
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 Šiška
1615
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-87. Vlagatelj pobude želi, da se na
parceli št. 982/7 Spodnja Šiška spremeni namenska raba iz SScv v
ZS, ker se na parceli nahaja otroško igrišče.Pobuda se nanaša na
EUP ŠI-87. Vlagatelj pobude želi, da se na parceli št. 982/7
Spodnja Šiška spremeni namenska raba iz SScv v ZS, ker se na
parceli nahaja otroško igrišče.
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 Šiška
1616
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-87. Vlagatelj pobude želi, da se na
parceli št. 975/4 Spodnja Šiška spremeni namenska raba iz SScv v
ZS, ker se na parceli nahaja otroško igrišče.Pobuda se nanaša na
EUP ŠI-87. Vlagatelj pobude želi, da se na parceli št. 975/4
Spodnja Šiška spremeni namenska raba iz SScv v ZS, ker se na
parceli nahaja otroško igrišče.
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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MOL - Četrtna skupnost Šiška
1617
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 1028, k. o. Spodnja Šiška, in sicer iz obstoječe gozdovi z
izjemno poudarjenimi socialnimi funkcijami (GPN) v površine za
oddih, rekreacijo in šport (ZS). Menijo, da je pobuda smiselna, saj
se na predmetni lokaciji že nahaja otroško igrišče.Pobuda se
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1028, k.
o. Spodnja Šiška, in sicer iz obstoječe gozdovi z izjemno
poudarjenimi socialnimi funkcijami (GPN) v površine za oddih,
rekreacijo in šport (ZS). Menijo, da je pobuda smiselna, saj se na
predmetni lokaciji že nahaja otroško igrišče.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobude glede določitve obstoječega otroškega igrišča kot območje
za oddih, rekreacijo in šport - ZS 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 Šiška
1618
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-96. Vlagatelj pobude želi, da se na
parceli št. 671/1 Zgornja Šiška spremeni namenska raba iz SScv v
ZS, ker se na parceli nahaja otroško igrišče.Pobuda se nanaša na
EUP ŠI-96. Vlagatelj pobude želi, da se na parceli št. 671/1 Zgornja
Šiška spremeni namenska raba iz SScv v ZS, ker se na parceli
nahaja otroško igrišče.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobude glede določitve obstoječega otroškega igrišča kot območje
za oddih, rekreacijo in šport - ZS 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 Šiška
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1619
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc
št. 1390 k. o. Spodnja Šiška in sicer iz obstojece ZPp-parki v ZSpovrsine za oddih, rekreacijo in šport. Menijo, da je pobuda
smiselna, saj se na predmetni lokaciji že nahaja otroško
igrišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe
zemljišča parc št. 1390 k. o. Spodnja Šiška in sicer iz obstojece
ZPp-parki v ZS-povrsine za oddih, rekreacijo in šport. Menijo, da je
pobuda smiselna, saj se na predmetni lokaciji že nahaja otroško
igrišče.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobude glede določitve obstoječega otroškega igrišča kot območje
za oddih, rekreacijo in šport - ZS 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 Šiška
1620
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc
št. 1397/1 k. o. Spodnja Šiška in sicer iz obstoječe ZPp - parki v
površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS). Menijo, da je pobuda
smiselna, saj se na predmetni lokaciji že nahaja otroško
igrišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe
zemljišča parc št. 1397/1 k. o. Spodnja Šiška in sicer iz obstoječe
ZPp - parki v površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS). Menijo, da
je pobuda smiselna, saj se na predmetni lokaciji že nahaja otroško
igrišče.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobude glede določitve obstoječega otroškega igrišča kot območje
za oddih, rekreacijo in šport - ZS 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 Šiška
1621
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe v športne in
rekreacijske površine.Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe v športne in rekreacijske površine.
Pobuda je delno sprejemljiva.

Obrazložitev stališča
do pobude

Navedena parcela leži v EUP ŠI-400, ŠI-401 in ŠI-195 v območju
parkovnih površin -ZPp, kjer je v skladu z določili odloka Zemljišče
se nahaja na območju parkovnih površin (ZPp), kjer je v skladu z
določili odloka OPN MOL ID dopustna tudi postavitev otroških
igrišč, zato je namenska raba ustrezna in je ni potrebno spreminjati.
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MOL - Četrtna skupnost Šiška
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Pobuda se nanaša na EUP ŠI-499. Vlagatelj pobude želi, da se na
parceli št. 809/246 Dravlje spremeni namenska raba iz SScv v ZS,
ker se na parceli nahaja otroško igrišče.Pobuda se nanaša na EUP
ŠI-499. Vlagatelj pobude želi, da se na parceli št. 809/246 Dravlje
spremeni namenska raba iz SScv v ZS, ker se na parceli nahaja
otroško igrišče.
Pobuda je delno sprejemljiva.
V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer
ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in
rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo
mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in
se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih
rabah.
Obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka OPN
MOL ID ohranja oz. nadomešča znotraj funkcionalnih enot, saj
predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske gradnje. Javne
površine za obstoječa otroška igrišča v območju sosesk se opredeli
le za tista otroška igrišča, ki spadajo med otroška igrišča, ki
zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti.
MOL - Četrtna skupnost Šiška
1623
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-499. Vlagatelj pobude želi, da se na
parceli št. 809/181 Dravlje spremeni namenska raba iz SScv v ZS,
ker se na parceli nahaja otroško igrišče.Pobuda se nanaša na EUP
ŠI-499. Vlagatelj pobude želi, da se na parceli št. 809/181 Dravlje
spremeni namenska raba iz SScv v ZS, ker se na parceli nahaja
otroško igrišče.
Pobuda je delno sprejemljiva.
V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer
ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in
rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo
mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in
se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih
rabah.
Obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka OPN
MOL ID ohranja oz. nadomešča znotraj funkcionalnih enot, saj
predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske gradnje. Javne
površine za obstoječa otroška igrišča v območju sosesk se opredeli
le za tista otroška igrišča, ki spadajo med otroška igrišča, ki

zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti.
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MOL - Četrtna skupnost Šiška
1624
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-499. Vlagatelj pobude želi, da se na
parceli št. 809/153 Dravlje spremeni namenska raba iz SScv v ZS,
ker se na parceli nahaja otroško igrišče.Pobuda se nanaša na EUP
ŠI-499. Vlagatelj pobude želi, da se na parceli št. 809/153 Dravlje
spremeni namenska raba iz SScv v ZS, ker se na parceli nahaja
otroško igrišče.
Pobuda je delno sprejemljiva.
V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer
ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in
rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo
mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in
se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih
rabah.
Obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka OPN
MOL ID ohranja oz. nadomešča znotraj funkcionalnih enot, saj
predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske gradnje. Javne
površine za obstoječa otroška igrišča v območju sosesk se opredeli
le za tista otroška igrišča, ki spadajo med otroška igrišča, ki
zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti.
MOL - Četrtna skupnost Šiška
1625
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-430. Vlagatelj pobude želi, da se na
parceli št. 1533/18 Dravlje spremeni namenska raba iz CDo v ZS,
ker se na parceli nahaja otroško igrišče.Pobuda se nanaša na EUP
ŠI-430. Vlagatelj pobude želi, da se na parceli št. 1533/18 Dravlje
spremeni namenska raba iz CDo v ZS, ker se na parceli nahaja
otroško igrišče.
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 Šiška
1626
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-436. Vlagatelj pobude predlaga, da
se na parceli št. 2207/3 k. o. Zgornja Šiška opredeli otroško
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igrišče.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-436. Vlagatelj pobude
predlaga, da se na parceli št. 2207/3 k. o. Zgornja Šiška opredeli
otroško igrišče.
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 Šiška
1627
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-380. Vlagatelj pobude želi, da se na
parceli št. 1147/1 Zgornja Šiška spremeni namenska raba iz ZPp v
ZS, ker se na parceli nahaja otroško igrišče.Pobuda se nanaša na
EUP ŠI-380. Vlagatelj pobude želi, da se na parceli št. 1147/1
Zgornja Šiška spremeni namenska raba iz ZPp v ZS, ker se na
parceli nahaja otroško igrišče.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Zemljišče se nahaja na območju parkovnih površin (ZPp), kjer je v
skladu z določili odloka OPN MOL ID dopustna tudi postavitev
otroških igrišč, zato je namenska raba ustrezna in je ni potrebno
spreminjati.
MOL - Četrtna skupnost Šiška
1628
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-436. Vlagatelj pobude predlaga, da
se na parceli št. 2207/6 k. o. Zgornja Šiška opredeli otroško
igrišče.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-436. Vlagatelj pobude
predlaga, da se na parceli št. 2207/6 k. o. Zgornja Šiška opredeli
otroško igrišče.
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 Šiška
1629
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Stališče do pobude
Obrazložitev stališča

Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča v RŽ184 (parcela št. 1113 k. o. Zgornja Šiška) iz Zelenih površin - parki
(ZPp) v Površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS). Sprememba
namenske rabe se predlaga zaradi določitve površin za otroška
igrišča.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe
zemljišča v RŽ-184 (parcela št. 1113 k. o. Zgornja Šiška) iz Zelenih
površin - parki (ZPp) v Površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS).
Sprememba namenske rabe se predlaga zaradi določitve površin
za otroška igrišča.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobude glede določitve obstoječega otroškega igrišča kot območje
za oddih, rekreacijo in šport - ZS 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 Šiška
1630
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča v RŽ212 iz Zelenih površin - parki (ZPp) v Površine za oddih, rekreacijo
in šport (ZS). Sprememba namenske rabe se predlaga zaradi
določitve površin za otroška igrišča.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišča v RŽ-212 iz Zelenih površin parki (ZPp) v Površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS).
Sprememba namenske rabe se predlaga zaradi določitve površin
za otroška igrišča.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobude glede določitve obstoječega otroškega igrišča kot območje
za oddih, rekreacijo in šport - ZS 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 Šiška
1631
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-393 in ŠI-392. Vlagatelj pobude želi,
da se spremeni namenska raba iz CDo v ZS, ker se na parceli
nahaja otroško igrišče.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-393 in ŠI-392.
Vlagatelj pobude želi, da se spremeni namenska raba iz CDo v ZS,
ker se na parceli nahaja otroško igrišče.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Zemljišče se nahaja na območju, namenjenem centralnim

do pobude

dejavnostim za vzgojo in primarno izobraževanje (CDo), kjer je v
skladu z določili odloka OPN MOL ID dopustna tudi postavitev
otroških igrišč, zato je namenska raba ustrezna in je ni potrebno
spreminjati.
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MOL - Četrtna skupnost Šiška
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Pobuda se nanaša na EUP ŠI-168. Vlagatelj pobude želi, da se na
parceli št. 697/9 Zgornja Šiška spremeni namenska raba iz SScv v
ZS, ker se na parceli nahaja otroško igrišče.Pobuda se nanaša na
EUP ŠI-168. Vlagatelj pobude želi, da se na parceli št. 697/9
Zgornja Šiška spremeni namenska raba iz SScv v ZS, ker se na
parceli nahaja otroško igrišče.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobude glede določitve obstoječega otroškega igrišča kot območje
za oddih, rekreacijo in šport - ZS 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.

Interna pobuda MOL
1668
Pobuda se nanaša ne EUP ŠI-361. Vlagatelj pobude želi, da se na
območju spremeni namenska raba prostora iz ZS v BC – športni
centri z namenom gradnje športnih dvoran in garažnih hiš.Pobuda
se nanaša ne EUP ŠI-361. Vlagatelj pobude želi, da se na območju
spremeni namenska raba prostora iz ZS v BC – športni centri z
namenom gradnje športnih dvoran in garažnih hiš.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Prostorske možnosti za gradnjo športne dvorane in garažnega
objekta so v sosednji EUP ŠI-377 z namensko rabo BC- športni
center. Sprememba namenske rabe ZS v BC ni skladna z
urbanističnimi kriteriji, da se v stanovanjskih soseskah ohranjajo
vse obstoječe površine namenjena oddihu in rekreaciji in športu. V
območju je, poleg ostalih dopolnilnih dejavnosti, dopustno tudi
prekritje odprtih športnih igrišč z začasnimi konstrukcijami (baloni).
Novi baloni naj bodo umeščeni v prostor tako, da so čim manj
vizualno izpostavljeni in moteči za obstoječe stanovanjske objekte.

Interna pobuda MOL
1832
Pobuda se nanaša na dopustnost gradnje na spodnji ploščadi pod
dvorano Tivoli in dopustnost gradnje spremljevalnih objektov za
potrebe obratovanja tenis igrišč in mini golfa. Na spodnji ploščadi
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pod dvorano Tivoli naj se dopusti gradnjo manjše garaže in
skladišč.Pobuda se nanaša na dopustnost gradnje na spodnji
ploščadi pod dvorano Tivoli in dopustnost gradnje spremljevalnih
objektov za potrebe obratovanja tenis igrišč in mini golfa. Na
spodnji ploščadi pod dvorano Tivoli naj se dopusti gradnjo manjše
garaže in skladišč.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobudo o dopustnosti gradnje na spodnji ploščadi pod dvorano
Tivoli se upošteva saj je urbanistično sprejemljiva. Za potrebe
delovanja in razvoj športnih dejavnosti se RŽ-1 opredeli kot
površine BC-športni centri. Večanje zazidane površine na južni
strani dvorane Tivoli ni sprejemljivo saj predlagan poseg posega v
območje kulturne dediščine (Cekinov grad). Dopustnost gradnje
spremljevalnih objektov v RŽ-142 je v OPN MOL ID za namensko
rabo ZPp že "dopustna gradnja majhnih stavb kot dopolnitev
obstoječe zazidave", do velikosti 15m2. Ker je v pripravi nov
predlog Odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,
je treba ob sprejetju le tega, pri gradnji objektov upoštevati tudi
varstvene režime Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Interna pobuda MOL
1838
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-364. Vlagatelj pobude predlaga
preveritev možnosti gradnje večnamenske atletske dvorane in
pokritega pomožnega atletskega stadiona z montažnim
balonom.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-364. Vlagatelj pobude
predlaga preveritev možnosti gradnje večnamenske atletske
dvorane in pokritega pomožnega atletskega stadiona z montažnim
balonom.
Pobuda je sprejemljiva.
Območje obravnave ŠI-364 je že namenjeno razvoju športnih
dejavnosti. Na območju trenutno velja Odlok o ureditvenem načrtu
za območje urejanja ŠR2/1 Stadion, Uradni list RS, št. 83/04, 76/06
in 78/10, v katerem ni predvidena gradnja atletske dvorane in
pokritega pomožnega atletskega stadiona z montažnim balonom.
Za predvideni program je treba izdelati idejno zasnovo in zazidalni
preizkus s katerim se preveri možnost umestitve načrtovanega
programa. Za umestitev želenih programov je treba v nadaljevanju
izdelati OPPN.

Interna pobuda MOL
2519
Investitor, Javni zavod za šport, želi na območju realizirat
kolesarski center. Izdelane so preveritve možnosti umestitve
različnih programov: velodrom, BMX steza, šola varne vožnje ter
spremljajoči programi. Izdelana je idejna zasnova v kateri se na
območju EUP ŠI-534 načrtuje umestitev vseh naštetih
dejavnosti.Investitor, Javni zavod za šport, želi na območju
realizirat kolesarski center. Izdelane so preveritve možnosti
umestitve različnih programov: velodrom, BMX steza, šola varne
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vožnje ter spremljajoči programi. Izdelana je idejna zasnova v
kateri se na območju EUP ŠI-534 načrtuje umestitev vseh naštetih
dejavnosti.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobuda je delno sprejemljiva, saj je območje namenjeno površinam
za oddih, rekreacijo in šport na prostem z omejitvami. Območje
obravnave leži v ožjem vodovarstvenem območju s strožjim
režimom varovanja (Uredba o območju vodonosnika Ljubljanskega
polja in njegovega hidrografskega zaledja, ogroženega zaradi
fitofarmacevtskih sredstev in lahkohlapnih kloriranih ogljikovodikov,
Uradni list RS, št. 102/2003, 41/2004 - ZVO-1, 120/2004, 7/2006).
V pripravi je sprememba Uredbe na podlagi katere bodo lahko
določeni spremenjeni pogoji za urejanje območja. V postopku
priprave nove Uredbe je bil izdelan predlog, da se na območju
dopusti umeščati površine za kolesarjenje, prostore za druženje in
rekreacijo. Večji posegi, ki bi lahko imeli negativni vpliv na stanje
podtalnice, niso in ne bodo dopustni.

Interna pobuda MOL
1304
Pobuda se nanaša na spremembo OPPN 322 Parmova muzej
tako, da bo razdeljen na dva OPPN, posebej za BE-546 in BE79.Pobuda se nanaša na spremembo OPPN 322 Parmova muzej
tako, da bo razdeljen na dva OPPN, posebej za BE-546 in BE-79.
Pobuda je sprejemljiva.
Območje predvidenega OPPN 322 Parmova se razdeli na dva
dela. Delitev je smiselna, ker je za območje EUP BE-546 že v
izdelavi OPPN, ki je v fazi dopolnjenega osnutka, investicijske
namere za urejanje območja EUP BE-79 pa še ni.

Interna pobuda MOL
1323
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-273, ŠI-518 in ŠI-217. Vlagatelj
predlaga, da se uskladi meja med EUP tako, da se upošteva
dejansko stanje in lastništvo zemljišč. Vlagatelj pobude ugotavlja,
da je peš povezava predvidena s PUP-om nesmiselna ter da je
objekt policije zgrajen po določilih PUP-a.Pobuda se nanaša na
EUP ŠI-273, ŠI-518 in ŠI-217. Vlagatelj predlaga, da se uskladi
meja med EUP tako, da se upošteva dejansko stanje in lastništvo
zemljišč. Vlagatelj pobude ugotavlja, da je peš povezava
predvidena s PUP-om nesmiselna ter da je objekt policije zgrajen
po določilih PUP-a.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobuda je delno sprejemljiva. Meje med EUP ŠI-273 in ŠI-518 in
ŠI-217 se korigira glede na lastniško in dejansko stanje. Zemljišča
v EUP ŠI-237, ki pripadajo stanovanjski soseski se ohranjajo. Deli
parcel št. 1536/24, 1536/23 in 1536/26 vse k. o. Dravlje se
priključijo EUP ŠI-518 in ŠI-217 s čimer se omogoči zaokrožitev
funkcionalnih zemljišč. Ohrani se možnost ureditev peš poti do
zelenih površin in PST. Meja med EUP ŠI-217 in ŠI-518 poteka po

parcelni meji, zato sprememba meje ni utemeljena, saj je v obeh
EUP predvidena umestitev centralnih dejavnosti.
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Interna pobuda MOL
1327
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-19. Vlagatelj pobude predlaga, da se
korigira potek regulacijske linije, tako da vključijo obstoječa
parkirišča.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-19. Vlagatelj pobude
predlaga, da se korigira potek regulacijske linije, tako da vključijo
obstoječa parkirišča.
Pobuda je sprejemljiva.
Skladno z obstoječim stanjem v prostoru in v povezavi z evidenco
nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana se bodo izrisali
regulacijski elementi za določitev obstoječih parkirišč.

Interna pobuda MOL
1447
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-387. Vlagatelj pobude predlaga, da
se spremeni predpisana tipologija gradnje iz Nb-nizka stavba v nizu
v Na-nizka prostostoječa stavba, ker na parceli št.902/2 k. o.
Zgornja Šiška že stoji prostostoječi stanovanjsko poslovni
objekt.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-387. Vlagatelj pobude
predlaga, da se spremeni predpisana tipologija gradnje iz Nb-nizka
stavba v nizu v Na-nizka prostostoječa stavba, ker na parceli
št.902/2 k. o. Zgornja Šiška že stoji prostostoječi stanovanjsko
poslovni objekt.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobuda je delno sprejemljiva. Na območju je predvidena tipologija
gradnje NB-nizka stavba v nizu, kjer je dopustna umestitev vrstne
hiše, verižne hiše ali atrijske hiše. V skladu s splošnimi določili
odloka OPN MOL ID pa velja, da so na obstoječih objektih tipa NA,
ki se nahajajo v območjih s tipologijo NB, dopustne rekonstrukcije,
dozidava in nadzidava objekta, vzdrževalna dela, odstranitev
objektov in gradnja objektov za lastne potrebe enostavnih in
nezahtevnih objektov po določbah, ki veljajo za območja namenske
rabe SSce; na mestu poprej odstranjenega objekta je dopustno
postaviti nov objekt tipa NA ali NB. Glede na to, da obstoječi objekt
s pripadajočim zemljiščem, obsega pretežni del EUP ŠI-387 se
tipologija lahko spremeni v NA.

Interna pobuda MOL
2078
Pobuda se nanaša na prikaz javnih površin na karti 3.2. na
območju RŽ-183, RŽ-187 in RŽ-233. Predlaga se, da se kot javne
površine opredeli vse površine ZPp na tem območju.Pobuda se
nanaša na prikaz javnih površin na karti 3.2. na območju RŽ-183,
RŽ-187 in RŽ-233. Predlaga se, da se kot javne površine opredeli
vse površine ZPp na tem območju.

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva tako, da se površine v RŽ-183, RŽ-187 in RŽ233, z upoštevanjem strokovnih podlag Preveritve lokacij
gospodarskih in proizvodnih dejavnosti v območjih drugih
namenskih rab in dopolnitve prikaza javnih površin v OPN MOL ID
(P-ZIN-26/13), Sklop B / Dopolnitve prikaza javnih površin v OPN
MOL ID (2013), opredeli kot javne površine.
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Interna pobuda MOL
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Pobuda se nanaša na EUP ŠI-1. Vlagatelj pobude predlaga, da se
na karti 3.2 dopolni izris javnih površin, saj območje ni javno
dostopno.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-1. Vlagatelj pobude
predlaga, da se na karti 3.2 dopolni izris javnih površin, saj
območje ni javno dostopno.
Pobuda je sprejemljiva.
Območje ŠI-1 je opredeljeno kot javna parkovna površina, zato je
treba zagotoviti tudi javni dostop do območja. Upoštevajo se rešitve
na podlagi strokovne podlage Preveritev lokacij gospodarskih in
proizvodnih dejavnosti v območjih drugih namenskih rab in
dopolnitev prikaza javnih površin v OPN MOL ID (LUZ d.d., 2013),
Strokovne podlage za izris regulacijskih elementov za javne
prometne površine v grafičnem delu OPN MOL ID (LUZ, 2012) in
rezultatov naloge Evidence nepremičnega premoženja Mestne
občine Ljubljana (ENP; projekt je v pripravi).

Interna pobuda MOL
2080
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-393. Vlagatelj pobude predlaga, da
se na karti 3.2. dopolni izris javnih površin, saj območje ni javno
dostopno.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-393. Vlagatelj pobude
predlaga, da se na karti 3.2. dopolni izris javnih površin, saj
območje ni javno dostopno.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Opredelitev javne površine v območju sosesk v spremembah in
dopolnitvah OPN MOL ID ni predlagana, saj je odvisna od tega,
kako se bodo v prihodnosti upoštevali rezultati evidence
nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana (ENP; projekt
je v pripravi) in podatki o lastništvu ter od tega, kako se bodo
odvijali (ter razrešili) postopki določitve pripadajočih zemljišč po
zakonu.

Interna pobuda MOL
2099
Pobuda se nanaša na izris ceste na zahodnem robu OPPN 322 in
OPPN 173, ki je bila usklajena pri izdelavi OPPN 322 Parmova muzej in OPPN 173 Parmova. Pobudi je priložena priloga situacije
ceste iz dopolnjenih osnutkov OPPN 322 in OPPN 173.Pobuda se
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nanaša na izris ceste na zahodnem robu OPPN 322 in OPPN 173,
ki je bila usklajena pri izdelavi OPPN 322 Parmova - muzej in
OPPN 173 Parmova. Pobudi je priložena priloga situacije ceste iz
dopolnjenih osnutkov OPPN 322 in OPPN 173.
Pobuda je sprejemljiva.
Gre za uskladitev vsebin dopolnjenega osnutka OPPN 322 in
OPPN 173 z vsebinami OPN MOL ID. Os predvidene prometnice
se prilagodi novemu izrisu tako, da bo potekala po zahodnem robu
EUP BE-546 v skladu z rešitvijo OPPN.

Interna pobuda MOL
2258
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-242 na izris manjkajočih poti do
večstanovanjskih objektov.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-242 na
izris manjkajočih poti do večstanovanjskih objektov.
Pobuda je sprejemljiva.
Na območju iz pobude v EUP ŠI-242 so med nizi vrstnih hiš
urejene dostopne poti. V grafičnem delu OPN MOL ID se skladno z
obstoječim grajenim prostorom in potekom mej zemljišč določi
javne poti za pešce. Izriše se regulacijske linije in osi.

Interna pobuda MOL
2262
Pobuda se nanaša na preveritev izrisa RL preko zemljišča, ki se v
naravi uporablja kot pot in je v lastništvu MOL.Pobuda se nanaša
na preveritev izrisa RL preko zemljišča, ki se v naravi uporablja kot
pot in je v lastništvu MOL.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Regulacijski elementi za določitev javnih prometnih površin na
območju iz pobude so v grafičnem delu OPN MOL ID podani tako,
da omogočajo ureditev ustreznih prometno-tehničnih in prometno–
varnostnih elementov. Izris regulacijskih elementov je skladen tudi
z rezultati naloge Ureditev evidence nepremičnega premoženja
Mestne občine Ljubljana.

Interna pobuda MOL
2273
Pobuda podaja predlog za preučitev smiselnosti javne poti preko
zemljišča s parc. št. 196/1 k. o. Spodnja Šiška na podlagi
veljavnega zazidalnega načrta in stanja na terenu.Pobuda podaja
predlog za preučitev smiselnosti javne poti preko zemljišča s parc.
št. 196/1 k. o. Spodnja Šiška na podlagi veljavnega zazidalnega
načrta in stanja na terenu.
Pobuda je sprejemljiva.
Predvidena javna pot, omenjena v pobudi, nima večjega pomena v
mestnem prometnem omrežju. Obstoječe ureditve v ŠI-36 imajo
zagotovljen prometni dostop preko drugih prometnic. Na območju
ŠI-408 ohranja OPN MOL ID veljavnost Odloka o zazidalnem

načrtu za območje urejanja ŠP2/1 Litostroj - del (Uradni list RS, št.
61/99), v skladu s katerim je zemljišče 196/1 k. o. Spodnja Šiška
opredeljeno kot zeleni pas (funkcionalna enota F9), ki ga je
dovoljeno parkovno urediti, novogradnje pa niso dovoljene. Na
podlagi pobude se v OPN MOL ID izbriše regulacijske elemente
javne poti (izbris RL in osi ceste).
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Interna pobuda MOL
2309
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-27. Vlagatelj pobude predlaga, da se
uskladi tipologija gradnje za vzhodni del EUP, kjer se nahajajo
obstoječi objekti tipa Na.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-27.
Vlagatelj pobude predlaga, da se uskladi tipologija gradnje za
vzhodni del EUP, kjer se nahajajo obstoječi objekti tipa Na.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je sprejemljiva, gre za uskladitev tipologije gradnje z
dejanskim stanjem. Na vzhodnem delu EUP ŠI-27 so obstoječi
objekti tipa Na- nizke prostostoječe stavbe, ki se ohranjajo.

Interna pobuda MOL
2311
Vlagatelj pobude predlaga, da se pešpoti v območju ŠI-242
opredeli kot javne površine.Vlagatelj pobude predlaga, da se
pešpoti v območju ŠI-242 opredeli kot javne površine.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Opredelitev javne površine v območju sosesk v spremembah in
dopolnitvah OPN MOL ID ni predlagana, saj je odvisna od tega,
kako se bodo v prihodnosti upoštevali rezultati evidence
nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana (ENP; projekt
je v pripravi) in podatki o lastništvu ter od tega, kako se bodo
odvijali (ter razrešili) postopki določitve pripadajočih zemljišč po
zakonu.

Interna pobuda MOL
2389
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-513. Vlagatelj pobude želi na
vzhodnem delu EUP zgraditi poslovne objekte, zahodni del
območja pa se nameni odprtim zelenim površinam namenjenim
športu in rekreaciji. Predlagana sprememba temelji na študiji
»Hidrogeološko mnenje o možnosti gradenj v območju OPPN 386
Poslovna cona Litostroj", ki jo je v letu 2013 izdelal Geološki zavod
Slovenije in bo podlaga za spremembe Uredbe o vodovarstvenem
območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja.Pobuda se
nanaša na EUP ŠI-513. Vlagatelj pobude želi na vzhodnem delu
EUP zgraditi poslovne objekte, zahodni del območja pa se nameni
odprtim zelenim površinam namenjenim športu in rekreaciji.
Predlagana sprememba temelji na študiji »Hidrogeološko mnenje o
možnosti gradenj v območju OPPN 386 Poslovna cona Litostroj", ki
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jo je v letu 2013 izdelal Geološki zavod Slovenije in bo podlaga za
spremembe Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je sprejemljiva. Načrtovani poslovni objekti so programsko
skladni z razvojem širšega območja gospodarske cone Litostroj.
Območje obravnave leži v ožjem vodovarstvenem območju s
strožjim režimom varovanja (Uredba o območju vodonosnika
Ljubljanskega polja in njegovega hidrografskega zaledja,
ogroženega zaradi fitofarmacevtskih sredstev in lahkohlapnih
kloriranih ogljikovodikov, Ur.l. RS, št. 102/2003, 41/2004 - ZVO-1,
120/2004, 7/2006). Izdelana je bila študija »Hidrogeološko mnenje
o možnosti gradenj v območju OPPN 386 Poslovna cona Litostroj«,
Geološki zavod Slovenije, 2013 na podlagi katere so bili preverjeni
vplivi predlaganega posega na podtalnico. Študija dokazuje, da so
predlagani posegi ob Verovškovi cesti dopustni, pri čemer pa je
treba zaledje ohraniti kot odprto zeleno površino, s čimer se
zmanjša neposredni vpliv posegov na podtalnico. V pripravi je
sprememba Uredbe na podlagi katere bodo lahko spremenjeni
pogoji za urejanje območja.

Interna pobuda MOL
2420
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-19. Vlagatelj pobude predlaga, da se
spremeniti tipologija objektov iz NA (nizka prostostoječa stavba) v
NB (nizka stavba v nizu).Pobuda se nanaša na EUP ŠI-19.
Vlagatelj pobude predlaga, da se spremeniti tipologija objektov iz
NA (nizka prostostoječa stavba) v NB (nizka stavba v nizu).
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je sprejemljiva. Na območju EUP ŠI-19 so obstoječi objekti
vrstne hiše, kar je glede na OPN MOL ID nizka stavba v nizu (tip
NB). Tipologija se spremeni v skladu s stanjem na terenu.

Interna pobuda MOL
2422
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-289. Vlagateljica pobude predlaga,
da se s PPIP določiti višino niza vrstnih hiš na zemljiščih parc. št.
1480/11, 1480/2 in 1480/4, vsa k. o. Dravlje.Pobuda se nanaša na
EUP ŠI-289. Vlagateljica pobude predlaga, da se s PPIP določiti
višino niza vrstnih hiš na zemljiščih parc. št. 1480/11, 1480/2 in
1480/4, vsa k. o. Dravlje.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Na podlagi strokovne podlage Preveritev in predlog sprememb
urbanističnih pogojev za območja stabilnih sosesk v OPN MOL ID
(LUZ, 2013) so se dopolnila določila za večja območja organizirane
enodružinske gradnje. Na zemljiščih, ki jih omenja vlagateljica, je
skladno z ZN opredeljena zelena površina namenjena stanovalcem
območja, zato novogradnje na teh zemljiščih niso dopustne. Na
zemljišču parc. št. 1480/17 k. o. Zgornja Šiška je bil v ZN predviden
objekt, ki pa ni bil nikoli izveden, zato se na tem območju dopusti

novogradnja. Za celotno območje se določi dopustna višina
objektov.
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Interna pobuda MOL
2427
Pobuda je predlog za izris obstoječe peš povezave na spodnjo
cesto v EUP ŠI-183.Pobuda je predlog za izris obstoječe peš
povezave na spodnjo cesto v EUP ŠI-183.
Pobuda je sprejemljiva.
Gre za obstoječo povezavo, ki je pomemben javni dostop do
soseske. Skladno z obstoječim stanjem v prostoru in v povezavi z
rezultati naloge Ureditev evidence nepremičnega premoženja
Mestne občine Ljubljana (ENP; projekt je v pripravi) se izriše
regulacijske elemente za določitev obstoječega nadhoda nad Ulico
bratov Učakar - regulacijsko linijo in os za določitev peš povezave
na zemljišču s parcelno št. 390/5, k. o. Zgornja Šiška ob zahodnem
robu obstoječe lokalne krajevne ceste. V navezavi na pobudo se
korigira tudi potek osi lokalne krajevne ceste na zemljišču s
parcelno št. 411/1, k. o. Zgornja Šiška; to je odsek Podutiške ceste,
ki vodi do parkirnih površin ob obstoječem trgovskem objektu.

Interna pobuda MOL
2443
Pobuda se nanaša na ureditev dostopa do območja EUP ŠI-304 z
namensko rabo CDi.Pobuda se nanaša na ureditev dostopa do
območja EUP ŠI-304 z namensko rabo CDi.
Pobuda je sprejemljiva.
Vsebina pobude je sprejemljiva in skladna z rezultati naloge
Ureditev evidence nepremičnega premoženja Mestne občine
Ljubljana. V grafičnem delu OPN MOL ID se izris regulacijskih linij
za določitev ulice Ob žici uskladi z obstoječimi ureditvami v
prostoru. Na ta način se zagotovi prometni dostop do ureditev v
območju EUP ŠI-304 iz severne strani.

Interna pobuda MOL
2444
Pobuda se nanaša na spremembo izrisa regulacijske linije na cesti
Kneza Koclja, pobudnik predlaga izris na podlagi dejanskega stanja
na terenu.Pobuda se nanaša na spremembo izrisa regulacijske
linije na cesti Kneza Koclja, pobudnik predlaga izris na podlagi
dejanskega stanja na terenu.
Pobuda je sprejemljiva.
Potek ceste Kneza Koclja se spremeni na podlagi Strokovne
podlage za ureditev evidence nepremičnega premoženja MOL,
tako da se regulacijsko linijo uskladi z dejanskim stanjem, saj gre
za obstoječo cesto na kateri ni predvidena rekonstrukcija.
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Interna pobuda MOL
2452
Pobuda je predlog za izris prometnega koridorja za obstoječo peš
vez v Vodnikovem naselju ob severnem robu zemljišča s parcelno
št. 1480/16 k. o. Dravlje.Pobuda je predlog za izris prometnega
koridorja za obstoječo peš vez v Vodnikovem naselju ob severnem
robu zemljišča s parcelno št. 1480/16 k. o. Dravlje.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se nanaša na izris obstoječe javne poti. Na podlagi
pobude, skladno z načeli Nove prometne politike MOL ter skladno s
strokovnimi podlagami Preveritev in predlog sprememb
urbanističnih pogojev za območja stabilnih sosesk v OPN MOL ID
(LUZ d.d., 2013), se v grafičnem delu OPN MOL ID dopolni
regulacijske elemente za določitev obstoječega odseka javne poti
za pešce ob severnem robu zemljišča s parcelno št. 1480/16 k. o.
Dravlje. Določi se 2 m širok prometni koridor in izriše se os javne
poti za pešce.

Interna pobuda MOL
2487
Pobuda se nanaša na območje urejanja z OPPN 382 Stanovanjska
soseska Koseze. Vlagatelj pobude predlaga, da se območje ceste
Draga s križiščem s Podutiško ureja z OPN MOL ID.Pobuda se
nanaša na območje urejanja z OPPN 382 Stanovanjska soseska
Koseze. Vlagatelj pobude predlaga, da se območje ceste Draga s
križiščem s Podutiško ureja z OPN MOL ID.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je sprejemljiva. Upošteva se meja veljavnega OPPN 382
(Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 382
Stanovanjska soseska Koseze (del), Uradni list RS, št. 52/14). Na
območju ceste Draga s križiščem s Podutiško se ukine obveza po
izdelavi OPPN.

Interna pobuda MOL
2491
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-135. Vlagatelj pobude predlaga, da
se na območju spremeni namenska raba iz SScv, v CDd in
spremeni tipologija v C, ker gre za obstoječ nestanovanjski
paviljonski objekt.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-135. Vlagatelj
pobude predlaga, da se na območju spremeni namenska raba iz
SScv, v CDd in spremeni tipologija v C, ker gre za obstoječ
nestanovanjski paviljonski objekt.
Pobuda je sprejemljiva.
Gre za obstoječ nizek nestanovanjski paviljonski objekt, ki je bil
predviden v sklopu ureditev vzdolž Celovške ceste. Določila OPN
se uskladijo s stanjem v naravi, na območju se spremeni namenska
raba iz pretežno večstanovanjskih površin (SSsv), v območja
centralnih dejavnosti brez stanovanj (CDd) in spremeni tipologija v
svojstveno stavbo (C).
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Interna pobuda MOL
2496
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-119 za katero je predpisana izdelavo
OPPN 114: Križišče Drenikova. Vlagatelj pobude predlaga, da se
na območju umakne obveza po izdelavi OPPN ter izbrišejo mesta
za oglaševanje.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-119 za katero je
predpisana izdelavo OPPN 114: Križišče Drenikova. Vlagatelj
pobude predlaga, da se na območju umakne obveza po izdelavi
OPPN ter izbrišejo mesta za oglaševanje.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobuda je delno sprejemljiva. Lokacije za postavitev objektov za
oglaševanje se umaknejo. Območje obravnave leži na
pomembnem križišču neposredno ob mestni vpadnici Celovški
cesti, kjer se načrtuje prenova območja in umestitev centralnih
dejavnosti. Najustreznejša variantna rešitev bo podlaga za izdelavo
OPPN in podlaga za dopustitev gradnje objekta vzdolž Celovške
ceste - pred uveljavitvijo OPPN in v skladu z uskladitvijo z varstvom
kulturne dediščine.

Interna pobuda MOL
2497
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-378 na kateri je predpisana izdelava
OPPN 181: Pod gozdom. Vlagatelj pobude predlaga, da se
predpiše izdelava variantnih rešitev.Pobuda se nanaša na EUP ŠI378 na kateri je predpisana izdelava OPPN 181: Pod gozdom.
Vlagatelj pobude predlaga, da se predpiše izdelava variantnih
rešitev.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je sprejemljiva, saj gre za območje, kjer je že predpisan
način urejanja z OPPN 181: Pod gozdom. Območje obravnave se
nahaja na pomembni lokacijo tik ob vpadnici Celovški cesti, zato je
smiselna izdelava več urbanističnih rešitev različnih avtorjev, ki
bodo podlaga za OPPN.

Interna pobuda MOL
2509
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-394. Vlagatelj pobude predlaga, da
se na območju z umikom gradbene meje dopusti možnost bolj
kompaktne gradnje pri čemer se predpiše FI in ohranijo enaki
pogoji za velikost objekta.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-394.
Vlagatelj pobude predlaga, da se na območju z umikom gradbene
meje dopusti možnost bolj kompaktne gradnje pri čemer se
predpiše FI in ohranijo enaki pogoji za velikost objekta.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je sprejemljiva. Z umikom gradbene meje se dopusti bolj
fleksibilna oz. bolj kompaktna zazidava v območju. Višina objekta in
faktorji izrabe zemljišča se ohranjajo, saj so bili določeni na podlagi

urbanistične preveritve in so ustrezni za umestitev doma za stare.
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Interna pobuda MOL
1640
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-384, ŠI-499 in ŠI-383. Vlagatelj
pobude predlaga, da se v navedenih EUP predvidi parkirišče za
obiskovalce Šišenskega hriba in Mosteca.Pobuda se nanaša na
EUP ŠI-384, ŠI-499 in ŠI-383. Vlagatelj pobude predlaga, da se v
navedenih EUP predvidi parkirišče za obiskovalce Šišenskega
hriba in Mosteca.
Pobuda je sprejemljiva.
V spremembah in dopolnitvah OPN MOL ID je predvidena nova
lokacija za parkirišča za obiskovalce Šišenskega hriba in Mosteca
in sicer v EUP RŽ-174. Predvidena je ureditev vstopne točka za
obiskovalce TRŠ, PST in Koseškega bajerja s parkirišči za
avtomobile in kolesarje ter novim postajališčem LPP.

Interna pobuda MOL
1641
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-384, ŠI-499 in ŠI-383. Vlagatelj
pobude predlaga, da se v navedenih EUP predvidi parkirišče za
obiskovalce Šišenskega hriba in Mosteca.Pobuda se nanaša na
EUP ŠI-384, ŠI-499 in ŠI-383. Vlagatelj pobude predlaga, da se v
navedenih EUP predvidi parkirišče za obiskovalce Šišenskega
hriba in Mosteca.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Navedena območja so namenjena stanovanjski gradnji, zato v
območjih ni večjih prostih površin na katerih bi se uredilo javno
parkirišče za obiskovalce Šišenskega hriba in Mosteca. Po splošnih
določilih odloka OPN MOL ID pa je v EUP že dopustno urediti
parkirne površine za osebna motorna vozila. V spremembah in
dopolnitvah OPN MOL ID je predvidena nova lokacija za parkirišča
za obiskovalce Šišenskega hriba in Mosteca in sicer v EUP RŽ174. Predvidena je ureditev vstopne točka za obiskovalce TRŠ,
PST in Koseškega bajerja s parkirišči za avtomobile in kolesarje ter
novim postajališčem LPP.

Interna pobuda MOL
1675
Pobuda se nanaša na ŠI-383. Vlagatelj pobude predlaga, da se v
navedeni EUP predvidi parkirišče za obiskovalce Šišenskega hriba
in Mosteca.Pobuda se nanaša na ŠI-383. Vlagatelj pobude
predlaga, da se v navedeni EUP predvidi parkirišče za obiskovalce
Šišenskega hriba in Mosteca.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Območje je pretežno pozidano s stanovanjskimi objekti, zato v
območju ni večjih prostih površin na katerih bi se uredilo javno
parkirišče za obiskovalce Šišenskega hriba in Mosteca. V

spremembah in dopolnitvah OPN MOL ID je predvidena nova
lokacija za parkirišča za obiskovalce Šišenskega hriba in Mosteca
in sicer v EUP RŽ-174. Predvidena je ureditev vstopne točka za
obiskovalce TRŠ, PST in Koseškega bajerja s parkirišči za
avtomobile in kolesarje ter novim postajališčem LPP.
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Interna pobuda MOL
2340
Pobuda se nanaša na OPPN 256: Stara Šiška. Vlagatelj pobude
predlaga, da se dopolnijo urbanistični pogoji tako, da je treba na
območju zagotoviti delovanje gasilske postaje PGD Spodnja Šiška
na podlagi smernic Oddelka za reševanje, zaščito in civilno
obrambo MOL, oziroma da se omogoči gradnja nadomestne
gasilske postaje na območju delovanja PGD Spodnja
Šiška.Pobuda se nanaša na OPPN 256: Stara Šiška. Vlagatelj
pobude predlaga, da se dopolnijo urbanistični pogoji tako, da je
treba na območju zagotoviti delovanje gasilske postaje PGD
Spodnja Šiška na podlagi smernic Oddelka za reševanje, zaščito in
civilno obrambo MOL, oziroma da se omogoči gradnja nadomestne
gasilske postaje na območju delovanja PGD Spodnja Šiška.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je sprejemljiva, v skladu z umeritvami za OPPN je treba na
območju delovanja gasilske postaje PGD Spodnja Šiška na podlagi
smernic Oddelka za reševanje, zaščito in civilno obrambo MOL
zagotoviti ustrezno lokacijo in zmogljivost objekta za dejavnost
gasilskega društva. Omogoči se izvajanje javne gasilske službe, ki
je nujno potrebno za MOL.

Interna pobuda MOL
2328
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-382. Vlagatelj pobude predlaga, da
se ob Podutiški cesti, na območju, kjer je predviden trg pred
cerkvijo, predvidi gradnja objekta.Pobuda se nanaša na EUP ŠI382. Vlagatelj pobude predlaga, da se ob Podutiški cesti, na
območju, kjer je predviden trg pred cerkvijo, predvidi gradnja
objekta.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni sprejemljiva, saj je območje v OPN MOL ID opredeljeno
kot javna površina - trg. Območje je opredeljeno kot odprta javna
površina - trg ob cerkvi. Z urbanističnega vidika gre za ohranitev
oziroma oblikovanje odprtega parterja pred sakralnim objektom,
tako da se ne zastirajo pogledi na cerkev.

Interna pobuda MOL
2353
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-52. Vlagatelj predlaga, da se v OPN
MOL ID vključi projekt za gradnjo dela gorenjske železniške proge
v odseku Tivolskega loka v Ljubljani.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-
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52. Vlagatelj predlaga, da se v OPN MOL ID vključi projekt za
gradnjo dela gorenjske železniške proge v odseku Tivolskega loka
v Ljubljani.
Pobuda se ne nanaša na vsebine OPN MOL ID.
Pobuda ni predmet sprememb OPN MOL ID. Za projekt za gradnjo
dela gorenjske železniške proge v odseku Tivolskega loka v
Ljubljani je v pripravi državni prostorski načrt.

Interna pobuda MOL
2356
Vlagatelj pobude MOL SLS predlaga, da se na podlagi idejne
zasnove za podzemno garažo pri tržnici v Kosezah, korigira
gradbena meja načrtovanega južnega dela podzemne garaže ter
da se dopolni PPIP, da se nad podzemno garažo vzpostavi prvotno
stanje.Vlagatelj pobude MOL SLS predlaga, da se na podlagi
idejne zasnove za podzemno garažo pri tržnici v Kosezah, korigira
gradbena meja načrtovanega južnega dela podzemne garaže ter
da se dopolni PPIP, da se nad podzemno garažo vzpostavi prvotno
stanje.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je sprejemljiva, saj gre za manjše uskladitve vsebin, s
čimer bo omogočena racionalnejša izvedba projekta, ki ne odstopa
bistveno od rešitve, ki je že vključena v OPN MOL ID. Gradbene
črte se korigira v skladu z idejnim projektom, ki ga je pripravil MOL
SLS in dopolni PPIP z usmeritvijo, da je treba nad garažo
vzpostaviti zelenico.

Interna pobuda MOL
367
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-416. Vlagatelj pobude želi, da se
korigira regulacijska linija načrtovanega južnega dela podzemne
garaže pri tržnici v Kosezah.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-416.
Vlagatelj pobude želi, da se korigira regulacijska linija
načrtovanega južnega dela podzemne garaže pri tržnici v Kosezah.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je sprejemljiva, saj gre za manjše spremembe, s čimer se
ne spremenijo vplivi na okolico, zasnova parkirne hiše pa je lahko
bolj funkcionalna in racionalnejša. V OPN MOL ID se spremeni
potek gradbene meje na južnem delu območja. Podlaga za
spremembo poteka gradbene meje je projekt Idejna zasnova za
podzemno garažo pri tržnici v Kosezah (City Studio d.o.o.,
december 2012).
Nepremičnine Krajc d.o.o.
1059
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 814/2 k. o. Zgornja Šiška, iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na
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spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 814/2 k. o. Zgornja
Šiška, iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče za
stanovanjsko gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva, saj ni skladna z urbanističnimi in
varstvenimi kriteriji. V skladu z OPN MOL SD se v največji možni
meri varujejo pred pozidavo t. i. zeleni klini MOL, v katerega sodi
tudi območje pod Rožnikom in Šišenskim hribom. Predlagan poseg
bi hkrati posegal na varovana območja in sicer na plazljiva in
erozijsko nevarna območja - srednja nevarnost in območje kulturne
dediščine.

Petrol d.d.
2386
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-271. Vlagatelj predlaga, da se v
OPN MOL ID omogoči izgradnja trgovsko gostinskega objekta na
Celovški 173 ter predpiše manjše odmike od regulacijskih
linij.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-271. Vlagatelj predlaga, da se v
OPN MOL ID omogoči izgradnja trgovsko gostinskega objekta na
Celovški 173 ter predpiše manjše odmike od regulacijskih linij.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Območje se nahaja ob Celovški cesti za katero je predvidena
izdelava OPPN (OPPN 29: Celovška cesta (Dravlje - Center) z
namenom ureditve štiripasovne ceste s koridorjem za javni potniški
promet, zelenicami, kolesarskimi stezami in hodniki. V EUP ŠI-271
je predpisana raba osrednje območje centralnih dejavnosti (CU), s
čimer je že omogočena umestitev trgovskih in storitvenih
dejavnosti. Manjši odmiki od javnih površin oziroma prometnic so
dopustni le s soglasjem organa Mestne uprave MOL, pristojnega za
promet.

J. Prijon
471
Pobuda podaja predlog za ureditev zapore za promet na Koseški
cesti v ustju križišča s Podutiško cesto. Navaja, da je Koseška
cesta najprimernejša vez za pešce med Celovško cesto in
Mostecom (oz. Koseškim bajerjem) in kot taka v prostoru že
funkcionira. Pobuda navaja, da je na obravnavani vezi vprašljivo
zagotavljanje prometne varnosti, ker obstoječa cesta nima urejenih
ločenih površin za nemotorni promet, obstoječe križišče Podutiška
cesta – Koseška cesta pa omogoča neoviran (prehiter) uvoz vozil
na Podutiško.Pobuda podaja predlog za ureditev zapore za promet
na Koseški cesti v ustju križišča s Podutiško cesto. Navaja, da je
Koseška cesta najprimernejša vez za pešce med Celovško cesto in
Mostecom (oz. Koseškim bajerjem) in kot taka v prostoru že
funkcionira. Pobuda navaja, da je na obravnavani vezi vprašljivo
zagotavljanje prometne varnosti, ker obstoječa cesta nima urejenih
ločenih površin za nemotorni promet, obstoječe križišče Podutiška
cesta – Koseška cesta pa omogoča neoviran (prehiter) uvoz vozil
na Podutiško.

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Regulacijski elementi za določitev prometne vezi Koseške ceste v
veljavnem OPN MOL ID že dopuščajo postavitev zveznih
atraktivnih ureditev za pešce in kolesarje ter postavitev elementov
prometne ureditve, ki narekuje podrejanje motornega prometa.
Vsebina pobude je skladna z zahtevami nove prometne politike
MOL, nanaša pa se na izvedbo detajlov na terenu, kar je v
veljavnem OPN MOL ID že upoštevano.
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Stališče do pobude
Obrazložitev stališča

Pobuda se nanaša na EUP ŠI-243. Vlagatelj pobude predlaga
ponovno uveljavitev Odloka o ureditvenih pogojih, ki je veljal za
območja terasastih stanovanj v Kosezah.Pobuda se nanaša na
EUP ŠI-243. Vlagatelj pobude predlaga ponovno uveljavitev
Odloka o ureditvenih pogojih, ki je veljal za območja terasastih
stanovanj v Kosezah.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Z uveljavitvijo OPN MOL ID so se na celotnem MOL razveljavila
določila prostorskih ureditvenih pogojev, ker zakon ne omogoča
podaljšanje veljavnosti tovrstnih prostorskih aktov. Za terasaste
bloke v Kosezah je večina določil prostorsko ureditvenih pogojev že
povzetih v OPN MOL ID. Z zakonom o prostorskem načrtovanju je
odpravljeno naknadno odločanje, pravice avtorjev ureja Zakon o
avtorskih in sorodnih pravicah.

Regionalna razvojna agencija LUR
1680
Pobuda se nanaša na omogočanje razvoja kreativne industrije in
kreativne ekonomije v MOL. Dejavnosti bi zapolnile vrzel, ki jo je
povzročil umik industrijske proizvodnje iz mest. Kreativna industrija
je pomembna razvojna panoga namenjena zaposlovanju predvsem
mlajše delovne sile, zato naj se omogoči njen razvoj predvsem v
večjih mestih kot je Ljubljana. Vlagatelj pobude predlaga, da se v
OPN MOL opredeli posebna razvojna območja kreativne ekonomije
in sicer v območju Šiške med Kinom šiška in Spodnjo Šiško,
Tabora z vključevano Trubarjevo cesto in območjem akademij na
Roški cesti v območju Partnerstva Šmartinska.Pobuda se nanaša
na omogočanje razvoja kreativne industrije in kreativne ekonomije
v MOL. Dejavnosti bi zapolnile vrzel, ki jo je povzročil umik
industrijske proizvodnje iz mest. Kreativna industrija je pomembna
razvojna panoga namenjena zaposlovanju predvsem mlajše
delovne sile, zato naj se omogoči njen razvoj predvsem v večjih
mestih kot je Ljubljana. Vlagatelj pobude predlaga, da se v OPN
MOL opredeli posebna razvojna območja kreativne ekonomije in
sicer v območju Šiške med Kinom šiška in Spodnjo Šiško, Tabora z
vključevano Trubarjevo cesto in območjem akademij na Roški cesti
v območju Partnerstva Šmartinska.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Dejavnosti t.i. kreativne industrije se lahko umeščajo v vsa

do pobude

območja, ki imajo opredeljeno namensko rabo CU – osrednja
območja centralnih dejavnosti, CDd – območja centralnih
dejavnosti brez stanovanj, IG-gospodarske cone oziroma BD –
površine drugih območij, kjer je predviden razvoj storitvenih
dejavnosti. Predlagana območja v Šiški imajo že opredeljeno
ustrezno namensko rabo, zato je razvoj kreativne industrije že
omogočen. Samo izvajanje, financiranje, časovni okvir in ukrepi za
izvajanje dejavnosti, niso predmet prostorskega akta. Prostorski akt
je le ena izmed podlag, ki omogoča razvoj dejavnosti v skladu s
širšim prostorskim načrtovanjem.
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V. Rot
1371
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Pobuda se nanaša na EUP ŠI- 487. Vlagatelj pobude predlaga, da
se v OPN MOL ID dopolnijo urbanistični pogoji na način, da bo
možna preureditev obstoječe terase, rekonstrukcija in nadzidava na
objektu Knezova 11a, ki leži na parceli št. 825, k. o. Spodnja Šiška.
Vlagatelj pobude predlaga, da v kareju med Aljaževo in Knezovo
ulico spremeni namenska raba in tipologija gradnje iz Ssse splošne eno in dvostanovanjske površine v SSsv - splošne
večstanovanjske stavbe ter da se celotno območje med Beljaško,
Gasilsko, Drenikovo in Aljaževo ulico opredeli kot območje SSsv.
Poleg tega vlagatelj pobude predlaga, da se v območjih, kjer je
presežena pozidanost dovoli povečanje volumna objektov za 10%
skladno z določili ZGO ter da se povečajo faktorji zazidanosti do
55% in zmanjšajo faktorji odprtih bivalnih površin do 25%.Pobuda
se nanaša na EUP ŠI- 487. Vlagatelj pobude predlaga, da se v
OPN MOL ID dopolnijo urbanistični pogoji na način, da bo možna
preureditev obstoječe terase, rekonstrukcija in nadzidava na
objektu Knezova 11a, ki leži na parceli št. 825, k. o. Spodnja Šiška.
Vlagatelj pobude predlaga, da v kareju med Aljaževo in Knezovo
ulico spremeni namenska raba in tipologija gradnje iz Ssse splošne eno in dvostanovanjske površine v SSsv - splošne
večstanovanjske stavbe ter da se celotno območje med Beljaško,
Gasilsko, Drenikovo in Aljaževo ulico opredeli kot območje SSsv.
Poleg tega vlagatelj pobude predlaga, da se v območjih, kjer je
presežena pozidanost dovoli povečanje volumna objektov za 10%
skladno z določili ZGO ter da se povečajo faktorji zazidanosti do
55% in zmanjšajo faktorji odprtih bivalnih površin do 25%.
Pobuda ni sprejemljiva.
V OPN MOL ID je bila določena namenska raba in tipologija
gradnje po načelu pretežnosti. Pri čemer so, v skladu s splošnimi
določili odloka OPN MOL ID, v EUP s tipom objektov NA, NB ali
ND, kjer se nahajajo obstoječi objekti tipov V in NV, na teh objektih
dopustne rekonstrukcije, vzdrževalna dela in odstranitev objektov;
na mestu poprej odstranjenega objekta je dopustno postaviti nov
objekt tipa NA, NB, ND, V ali NV, ki po velikosti (BTP in višina) ne
presega odstranjenega objekta. Glede na to, da so predpisani
faktorji na nekaterih deli območja že preseženi, bi z dodatnimi
tolerancami lahko poslabšali bivalne pogoje v območju.
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A. Seferaj
1011
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-282. Vlagatelj pobude predlaga, da
se na območju dopusti gradnja večstanovanjskega objekta.Pobuda
se nanaša na EUP ŠI-282. Vlagatelj pobude predlaga, da se na
območju dopusti gradnja večstanovanjskega objekta.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni sprejemljiva saj gre za območje zaključene stanovanjske
soseske, zato gradnja novih objektov ni dopustna. Z dodatnim
zgoščevanjem stanovanjske soseske ni možno zagotoviti odprtih
zelenih površin in parkirišč, ki jih v območju že primanjkuje.
Skupnost za zavest Krišne
801
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-464, na spremembo namenske rabe
in urbanističnih pogojev. Vlagatelj pobude predlaga, da se na
parceli št. 1204 spremeni NRP iz SSsv v CU oz. CDc in določijo
naslednji urbanistični pogoji: FZ - 0,6, FI - 1,8, višina objektov 15 m,
etažnost objektov P1, M1 in M2 in tipologija objektov - C. Razlog za
predlagane spremembe je rekonstrukcija in nadzidava "Centra
Vedske kulture" v katerem deluje Skupnost za zavest
Krišne.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-464, na spremembo
namenske rabe in urbanističnih pogojev. Vlagatelj pobude
predlaga, da se na parceli št. 1204 spremeni NRP iz SSsv v CU oz.
CDc in določijo naslednji urbanistični pogoji: FZ - 0,6, FI - 1,8,
višina objektov 15 m, etažnost objektov P1, M1 in M2 in tipologija
objektov - C. Razlog za predlagane spremembe je rekonstrukcija in
nadzidava "Centra Vedske kulture" v katerem deluje Skupnost za
zavest Krišne.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je sprejemljiva, saj gre za za prenovo obstoječega "Centra
Vedske kulture". Na parceli št.1204, k. o. Zgornja Šiška, se opredeli
namenska raba CU - območje centralnih dejavnosti in predpišejo
splošni prostorski izvedbeni pogoji glede stopnje izkoriščenosti
parcele namenjen gradnji, ki omogočajo rekonstrukcijo in
nadzidavo centra. Tipologija gradnje se spremeni v C - svojstvena
stavba.
Skupnost za zavest Krišne
802
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-464, na spremembo namenske rabe
in urbanističnih pogojev. Vlagatelj pobude predlaga, da se na
parceli št. 1204 spremeni NRP iz SSsv v CU oz. CDc in določijo
naslednji urbanistični pogoji: FZ - 0,6, FI - 1,8, višina objektov 15 m,
etažnost objektov P1, M1 in M2 in tipologija objektov - C. Razlog za
predlagane spremembe je rekonstrukcija in nadzidava "Centra
Vedske kulture" v katerem deluje Skupnost za zavest
Krišne.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-464, na spremembo
namenske rabe in urbanističnih pogojev. Vlagatelj pobude
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predlaga, da se na parceli št. 1204 spremeni NRP iz SSsv v CU oz.
CDc in določijo naslednji urbanistični pogoji: FZ - 0,6, FI - 1,8,
višina objektov 15 m, etažnost objektov P1, M1 in M2 in tipologija
objektov - C. Razlog za predlagane spremembe je rekonstrukcija in
nadzidava "Centra Vedske kulture" v katerem deluje Skupnost za
zavest Krišne.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je sprejemljiva, saj gre za za prenovo obstoječega "Centra
Vedske kulture". Na parceli št.1204, k. o. Zgornja Šiška, se opredeli
namenska raba CU - območje centralnih dejavnosti in predpišejo
splošni prostorski izvedbeni pogoji glede stopnje izkoriščenosti
parcele namenjen gradnji, ki omogočajo rekonstrukcijo in
nadzidavo centra. Tipologija gradnje se spremeni v C - svojstvena
stavba.
Skupnost za zavest Krišne
813
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-464, na spremembo namenske rabe
in urbanističnih pogojev. Vlagatelj pobude predlaga, da se na
parceli št. 1204 spremeni NRP iz SSsv v CU oz. CDc in določijo
naslednji urbanistični pogoji: FZ - 0,6, FI - 1,8, višina objektov 15 m,
etažnost objektov P1, M1 in M2 in tipologija objektov - C. Razlog za
predlagane spremembe je rekonstrukcija in nadzidava "Centra
Vedske kulture" v katerem deluje Skupnost za zavest
Krišne.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-464, na spremembo
namenske rabe in urbanističnih pogojev. Vlagatelj pobude
predlaga, da se na parceli št. 1204 spremeni NRP iz SSsv v CU oz.
CDc in določijo naslednji urbanistični pogoji: FZ - 0,6, FI - 1,8,
višina objektov 15 m, etažnost objektov P1, M1 in M2 in tipologija
objektov - C. Razlog za predlagane spremembe je rekonstrukcija in
nadzidava "Centra Vedske kulture" v katerem deluje Skupnost za
zavest Krišne.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je sprejemljiva, saj gre za za prenovo obstoječega "Centra
Vedske kulture". Na parceli št.1204, k. o. Zgornja Šiška, se opredeli
namenska raba CU - območje centralnih dejavnosti in predpišejo
splošni prostorski izvedbeni pogoji glede stopnje izkoriščenosti
parcele namenjen gradnji, ki omogočajo rekonstrukcijo in
nadzidavo centra. Tipologija gradnje se spremeni v C - svojstvena
stavba.
Skupnost za zavest Krišne
814
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-464, na spremembo namenske rabe
in urbanističnih pogojev. Vlagatelj pobude predlaga, da se na
parceli št. 1204 spremeni NRP iz SSsv v CU oz. CDc in določijo
naslednji urbanistični pogoji: FZ - 0,6, FI - 1,8, višina objektov 15 m,
etažnost objektov P1, M1 in M2 in tipologija objektov - C. Razlog za
predlagane spremembe je rekonstrukcija in nadzidava "Centra
Vedske kulture" v katerem deluje Skupnost za zavest
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Krišne.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-464, na spremembo
namenske rabe in urbanističnih pogojev. Vlagatelj pobude
predlaga, da se na parceli št. 1204 spremeni NRP iz SSsv v CU oz.
CDc in določijo naslednji urbanistični pogoji: FZ - 0,6, FI - 1,8,
višina objektov 15 m, etažnost objektov P1, M1 in M2 in tipologija
objektov - C. Razlog za predlagane spremembe je rekonstrukcija in
nadzidava "Centra Vedske kulture" v katerem deluje Skupnost za
zavest Krišne.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je sprejemljiva, saj gre za za prenovo obstoječega "Centra
Vedske kulture". Na parceli št.1204, k. o. Zgornja Šiška, se opredeli
namenska raba CU - območje centralnih dejavnosti in predpišejo
splošni prostorski izvedbeni pogoji glede stopnje izkoriščenosti
parcele namenjen gradnji, ki omogočajo rekonstrukcijo in
nadzidavo centra. Tipologija gradnje se spremeni v C - svojstvena
stavba.
Skupnost za Zavest Krišne
1002
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-464, na spremembo namenske rabe
in urbanističnih pogojev. Vlagatelj pobude predlaga, da se na
parceli št. 1204 spremeni NRP iz SSsv v CU oz. CDc in določijo
naslednji urbanistični pogoji: FZ - 0,6, FI - 1,8, višina objektov 15 m,
etažnost objektov P1, M1 in M2 in tipologija objektov - C. Razlog za
predlagane spremembe je rekonstrukcija in nadzidava "Centra
Vedske kulture" v katerem deluje Skupnost za zavest
Krišne.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-464, na spremembo
namenske rabe in urbanističnih pogojev. Vlagatelj pobude
predlaga, da se na parceli št. 1204 spremeni NRP iz SSsv v CU oz.
CDc in določijo naslednji urbanistični pogoji: FZ - 0,6, FI - 1,8,
višina objektov 15 m, etažnost objektov P1, M1 in M2 in tipologija
objektov - C. Razlog za predlagane spremembe je rekonstrukcija in
nadzidava "Centra Vedske kulture" v katerem deluje Skupnost za
zavest Krišne.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je sprejemljiva, saj gre za za prenovo obstoječega "Centra
Vedske kulture". Na parceli št.1204, k. o. Zgornja Šiška, se opredeli
namenska raba CU - območje centralnih dejavnosti in predpišejo
splošni prostorski izvedbeni pogoji glede stopnje izkoriščenosti
parcele namenjen gradnji, ki omogočajo rekonstrukcijo in
nadzidavo centra. Tipologija gradnje se spremeni v C - svojstvena
stavba.
Skupnost za zavest Krišne
1345
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-464, na spremembo namenske rabe
in urbanističnih pogojev. Vlagatelj pobude predlaga, da se na
parceli št. 1204 spremeni NRP iz SSsv v CU oz. CDc in določijo
naslednji urbanistični pogoji: FZ - 0,6, FI - 1,8, višina objektov 15 m,
etažnost objektov P1, M1 in M2 in tipologija objektov - C. Razlog za

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

predlagane spremembe je rekonstrukcija in nadzidava "Centra
Vedske kulture" v katerem deluje Skupnost za zavest
Krišne.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-464, na spremembo
namenske rabe in urbanističnih pogojev. Vlagatelj pobude
predlaga, da se na parceli št. 1204 spremeni NRP iz SSsv v CU oz.
CDc in določijo naslednji urbanistični pogoji: FZ - 0,6, FI - 1,8,
višina objektov 15 m, etažnost objektov P1, M1 in M2 in tipologija
objektov - C. Razlog za predlagane spremembe je rekonstrukcija in
nadzidava "Centra Vedske kulture" v katerem deluje Skupnost za
zavest Krišne.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je sprejemljiva, saj gre za za prenovo obstoječega "Centra
Vedske kulture". Na parceli št.1204, k. o. Zgornja Šiška, se opredeli
namenska raba CU - območje centralnih dejavnosti in predpišejo
splošni prostorski izvedbeni pogoji glede stopnje izkoriščenosti
parcele namenjen gradnji, ki omogočajo rekonstrukcijo in
nadzidavo centra. Tipologija gradnje se spremeni v C - svojstvena
stavba.

SPL d.d.
1567
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-64. Vlagatelj pobude predlaga,
izločitev parcel, ki so v lasti etažnih lastnikov večstanovanjskega
objekta iz javnih površin z namenom ureditve dveh mest za
zbiranje komunalnih odpadkov skladno s projektno
dokumentacijo.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-64. Vlagatelj pobude
predlaga, izločitev parcel, ki so v lasti etažnih lastnikov
večstanovanjskega objekta iz javnih površin z namenom ureditve
dveh mest za zbiranje komunalnih odpadkov skladno s projektno
dokumentacijo.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni sprejemljiva, saj so v OPN MOL ID javne površine
določene za načrtovano stanje v prostoru. Ulica Milana Majcna se
ohranja v obstoječem profilu, zato ožanje profila ceste ni dopustno.
Skladno z rezultati evidence nepremičnega premoženja Mestne
občine Ljubljana (ENP; projekt je v pripravi) se ohranjajo obstoječe
javne površine v katere so vključena tudi vzdolžna parkirišča in
zemljišča, ki so v uporabi za zbiranje komunalnih odpadkov.

J. Stare
6
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-453. Vlagatelj pobude poziva MOL
OUP naj poda pozitivno mnenje za prenos lastništva na etažne
lastnike, za zemljišče ki je v lasti MOL in predstavlja funkcionalno
zemljišče garažnega objekta, ki stoji na parceli št. 708/3 k. o.
Zgornja Šiška.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-453. Vlagatelj pobude
poziva MOL OUP naj poda pozitivno mnenje za prenos lastništva
na etažne lastnike, za zemljišče ki je v lasti MOL in predstavlja
funkcionalno zemljišče garažnega objekta, ki stoji na parceli št.
708/3 k. o. Zgornja Šiška.
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Pobuda se nanaša na EUP ŠI-129. Vlagatelj pobude predlaga
ureditev statusa grajenega javnega dobra na kareju Derčeve ulice,
ulice Martina Krpana, Vodnikove in Šišenske ceste.Pobuda se
nanaša na EUP ŠI-129. Vlagatelj pobude predlaga ureditev statusa
grajenega javnega dobra na kareju Derčeve ulice, ulice Martina
Krpana, Vodnikove in Šišenske ceste.
Pobuda se ne nanaša na vsebine OPN MOL ID.
Ureditev statusa grajenega javnega dobra ni predmet OPN MOL
ID. V OPN MOL ID se določijo javne površine, ki so podlaga za
določitev grajenega javnega dobra v skladu z zakonodajo.

J. Stare
819
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-129. Vlagatelj pobude predlaga
ureditev statusa grajenega javnega dobra na kareju Derčeve ulice,
Ulice Martina Krpana, Vodnikove in Šišenske ceste.Pobuda se
nanaša na EUP ŠI-129. Vlagatelj pobude predlaga ureditev statusa
grajenega javnega dobra na kareju Derčeve ulice, Ulice Martina
Krpana, Vodnikove in Šišenske ceste.
Pobuda se ne nanaša na vsebine OPN MOL ID.
Ureditev statusa grajenega javnega dobra ni predmet OPN MOL
ID. V OPN MOL ID se določijo javne površine, ki so podlaga za
določitev grajenega javnega dobra v skladu z zakonodajo.

J. Stare
821
Pobuda se nanaša na EUP ŠI- 477. Vlagatelj pobude želi, da se na
zemljiščih v stanovanjski soseski v kareju Šišenska- VodnikovaKavadarska-Celovška vzpostavi grajeno dobro.Pobuda se nanaša
na EUP ŠI- 477. Vlagatelj pobude želi, da se na zemljiščih v
stanovanjski soseski v kareju Šišenska- Vodnikova-KavadarskaCelovška vzpostavi grajeno dobro.
Pobuda se ne nanaša na vsebine OPN MOL ID.
Določitev grajenega javnega dobra ni predmet OPN MOL ID. V
OPN MOL ID se opredeli javne površine, ki so podlaga za določitev
grajenega javnega dobra po zakonu.

M. Stare
404
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-260, ŠI-440, ŠI-249, ŠI-251, ŠI-446,
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ŠI-258, ŠI-394. Vlagatelj pobude predlaga, da se v kareju Šišenska
– Vodnikova – Kavadarska - Celovška vrišejo javni prehodi kot
potencialno grajeno javno dobro.Pobuda se nanaša na EUP ŠI260, ŠI-440, ŠI-249, ŠI-251, ŠI-446, ŠI-258, ŠI-394. Vlagatelj
pobude predlaga, da se v kareju Šišenska – Vodnikova –
Kavadarska - Celovška vrišejo javni prehodi kot potencialno
grajeno javno dobro.
Pobuda se ne nanaša na vsebine OPN MOL ID.
Določitev grajenega javnega dobra ni predmet OPN MOL ID. V
OPN MOL ID se opredeli javne površine, ki so podlaga za določitev
grajenega javnega dobra. Opredelitev javne površine v območju
sosesk v spremembah in dopolnitvah OPN MOL ID ni predlagana,
saj je odvisna od tega, kako se bodo v prihodnosti upoštevali
rezultati evidence nepremičnega premoženja Mestne občine
Ljubljana (ENP; projekt je v pripravi) in podatki o lastništvu ter od
tega, kako se bodo odvijali (ter razrešili) postopki določitve
pripadajočih zemljišč po zakonu.

M. Stare
405
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-453. Vlagatelj pobude navja:
»Obstoječe že zgrajeno je treba obdelati kot "grajeno stanje" z
različnimi značilnostmi (tudi glede potencialnega grajenega javnega
dobra), ne glede na predvideno bodoče stanje - obstoječe je
obstoječe, če se ga bo spreminjalo na podlagi OPN MOL- ID, ga bo
treba rušiti, in vzpostaviti novo, kot bo načrtovano; iz dokumenta
LN za drugi železniški tir ni razvidno, da bi se naj kaj posegalo v
obravnavano lokacijo (čeprav jo meja LN delno prekriva).« Kot
solastnik garažnega objekta, predlaga da se meja javnega
cestnega sveta premakne proti severu.Pobuda se nanaša na EUP
ŠI-453. Vlagatelj pobude navja: »Obstoječe že zgrajeno je treba
obdelati kot "grajeno stanje" z različnimi značilnostmi (tudi glede
potencialnega grajenega javnega dobra), ne glede na predvideno
bodoče stanje - obstoječe je obstoječe, če se ga bo spreminjalo na
podlagi OPN MOL- ID, ga bo treba rušiti, in vzpostaviti novo, kot bo
načrtovano; iz dokumenta LN za drugi železniški tir ni razvidno, da
bi se naj kaj posegalo v obravnavano lokacijo (čeprav jo meja LN
delno prekriva).« Kot solastnik garažnega objekta, predlaga da se
meja javnega cestnega sveta premakne proti severu.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Meja med enotami ŠI-453 in ŠI-506 je povzeta na podlagi Odloka o
lokacijskem načrtu za gradnjo II. tira železniške proge Ljubljana Vižmarje ter ureditev tirnih naprav postaj Šiška in Vižmarje - I. faza
modernizacije železniške proge Ljubljana – Vižmarje. Javne
površine so bile v tem območju so določene glede na planirano in
ne obstoječe stanje, za celotno območje ŠI-506 za namensko rabo
PŽ. Opredelitev javne površine v območju sosesk v spremembah in
dopolnitvah OPN MOL ID ni predlagana, saj je odvisna od tega,
kako se bodo v prihodnosti upoštevali rezultati evidence
nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana (ENP; projekt
je v pripravi) in podatki o lastništvu ter od tega, kako se bodo
odvijali (ter razrešili) postopki določitve pripadajočih zemljišč po

zakonu.
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Studio Moderna RE d.o.o.
1366
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-344. Vlagatelj pobude želi na
severnem delu EUP zgraditi poslovni stolpič višine do 60m. Objekt
bo namenjen pretežno poslovnemu programu, delno trgovini,
razstavnemu salonu, kavarni in restavraciji.
Predlagani poseg po dosedanjih določilih OPN MOL ID ni v celoti
dopusten, saj na območju velja Odlok o zazidalnem načrtu za
območje urejanja ŠP2/1 Litostroj - del (Uradni list RS, št. 61/99,
76/06 in 78/10), ki na območju predpisuje umestitev objektov
namenjenih gospodarski dejavnosti, tipologije F (objekti velikega
merila in tehnološke stavbe) višine do 26m.Pobuda se nanaša na
EUP ŠI-344. Vlagatelj pobude želi na severnem delu EUP zgraditi
poslovni stolpič višine do 60m. Objekt bo namenjen pretežno
poslovnemu programu, delno trgovini, razstavnemu salonu, kavarni
in restavraciji.
Predlagani poseg po dosedanjih določilih OPN MOL ID ni v celoti
dopusten, saj na območju velja Odlok o zazidalnem načrtu za
območje urejanja ŠP2/1 Litostroj - del (Uradni list RS, št. 61/99,
76/06 in 78/10), ki na območju predpisuje umestitev objektov
namenjenih gospodarski dejavnosti, tipologije F (objekti velikega
merila in tehnološke stavbe) višine do 26m.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je sprejemljiva. Načrtovani poslovni objekt je programsko
skladen z razvojem gospodarske cone Litostroj. Na severnem delu
gospodarske cone Litostroj in vzdolž Verovškove ceste je
predvidena predvsem umestitev poslovnih dejavnosti in
prestrukturiranje območja iz industrijske cone Litostroj v
gospodarsko cono, ki ne bo imela večjih vplivov na okolje,
predvsem na poslabšanje stanja vodnih virov. Umestitev poslovnih
in spremljajočih dejavnosti pomeni dopolnitev obstoječih dejavnosti
v območju. Poslovni center bo zasnovan kot prostorska dominanta,
ki bo dopolnjeval sistem prostorskih vozlišč vzdolž severnega
avtocestnega obroča.
Ž. Šiftar
225
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-207. Vlagatelj pobude predlaga,
spremembo namembnosti dela zemljišč parc. št.215/2 in 222/3 obe
k. o. Šiška, ki predstavljajo zeleno površino ob športnem parku
Žak.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-207. Vlagatelj pobude predlaga,
spremembo namembnosti dela zemljišč parc. št.215/2 in 222/3 obe
k. o. Šiška, ki predstavljajo zeleno površino ob športnem parku Žak.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je sprejemljiva, saj so bili navedeni deli zemljišč v Odloku o
ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠR2/1 Stadion,
opredeljeni kot funkcionalno zemljišče k stanovanjskim objektom.
Meja območje EUP ŠI-363 se prilagodi tako, da se k

stanovanjskemu območju priključijo tudi zelene površine, ki ležijo v
vzhodenem delu EUP ŠI-207.
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V. Škedelj Renčelj
929
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe preostalega
dela zemljišča parc. št. 817, k. o. Zgornja Šiška, iz kmetijskega
zemljišča v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se
nanaša na spremembo namenske rabe preostalega dela zemljišča
parc. št. 817, k. o. Zgornja Šiška, iz kmetijskega zemljišča v
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva, saj ni skladna z urbanističnimi in
varstvenimi kriteriji. V skladu z OPN MOL SD se v največji možni
meri varujejo pred pozidavo t. i. zeleni klini MOL, v katerega sodi
tudi območje pod Rožnikom in Šišenskim hribom. Predlagan poseg
bi hkrati posegal na plazljiva in erozijsko nevarna območja - srednja
nevarnost.

B. J. Thurnherr
605
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc
št. 1397/1 k. o. Spodnja Šiška in sicer iz obstoječe ZPp-parki v ZSpovršine za oddih, rekreacijo in šport. Menijo, da je pobuda
smiselna, saj se na predmetni lokaciji že nahajajo športna igrišča
namenjena različnim športom.Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe zemljišča parc št. 1397/1 k. o. Spodnja Šiška in
sicer iz obstoječe ZPp-parki v ZS-površine za oddih, rekreacijo in
šport. Menijo, da je pobuda smiselna, saj se na predmetni lokaciji
že nahajajo športna igrišča namenjena različnim športom.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
V skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št.
99/2007) se 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.
C. Tomšič
329
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-515. Vlagatelj pobude želi, da se
spremeni namenska raba iz parkovnih površin v zazidljivo
površino.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-515. Vlagatelj pobude želi,
da se spremeni namenska raba iz parkovnih površin v zazidljivo
površino.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva saj so ob cerkvi sv. Marjete in cerkvi Marije
Božje Matere predvidene parkovne površine, s katerimi se ohranja

pogled na veduto ter zagotovi odmik predvidne stanovanjske
gradnje na vzhodni strani območja.
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K. Trplan
347
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-400. Vlagatelj pobude predlaga
spremembo namembnosti iz območja namenjenega gradnji vrtca v
območje za dom za stare.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-400.
Vlagatelj pobude predlaga spremembo namembnosti iz območja
namenjenega gradnji vrtca v območje za dom za stare.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni skladna z določili OPN MOL ID za področju družbenih
dejavnosti. Skladno s strokovno podlago Preveritve in predlog
sprememb omrežij družbene infrastrukture (LUZ, 2013), je območje
opredeljeno kot rezervat za vrtec. V območju šolskega okoliša OŠ
Koseze je zaradi načrtovanih OPPN pričakovati potrebe po
dodatnih mestih v objektih predšolske vzgoje (110 mest).
Zmanjševanje rezervata za vrtec z vidika pričakovanih potreb po
širitvi obstoječe oskrbe na področju vzgoje in osnovnega šolstva ni
ustrezno.

Video Art d.o.o.
536
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-392. Vlagatelj pobude predlaga, da
se na jugovzhodnem delu EUP, kjer je predvideno odprto športno
igrišče omogoči gradnja varovanih stanovanj oziroma gradnja
večnamenske dvorane.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-392.
Vlagatelj pobude predlaga, da se na jugovzhodnem delu EUP, kjer
je predvideno odprto športno igrišče omogoči gradnja varovanih
stanovanj oziroma gradnja večnamenske dvorane.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagani poseg ni v skladu s Strokovnimi podlagami za družbene
dejavnosti (2009), s katerimi je na obravnavani lokaciji treba urediti
odprta športna igrišča za potrebe šole.

Video Art d.o.o.
1256
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-499. Vlagatelj pobude želi graditi
večstanovanjski objekt A2 po idejnem načrtu, ki ga je izdelal arh.
Ilija Arnautovič. Objekt naj bi dopolnil obstoječo pozidavo
stanovanjske soseske ŠS 6.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-499.
Vlagatelj pobude želi graditi večstanovanjski objekt A2 po idejnem
načrtu, ki ga je izdelal arh. Ilija Arnautovič. Objekt naj bi dopolnil
obstoječo pozidavo stanovanjske soseske ŠS 6.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni sprejemljiva saj gradnja novih objektov v zaključeni
stanovanjski soseski ŠS 6 ni dopustna. Obravnavano območje
predstavlja pomembno odprto površino strnjenega naselja.

Urbanistična zasnova soseske je bila nagrajena s Prešernovo
nagrado, zato predstavlja eno od referenčnih primerov vzorno in
celovito zasnovane soseske, ki se mora v največji meri ohranjati.
Zgoščevanje soseske z gradnjo novih objektov na odprtih zelenih
oz. parkirnih - manipulacijskih površinah ni sprejemljivo.
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1257
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-499. Vlagatelj pobude želi graditi
večstanovanjski objekt A2 po idejnem načrtu, ki ga je izdelal arh.
Ilija Arnautovič. Objekt naj bi dopolnil obstoječo pozidavo
stanovanjske soseske ŠS 6.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-499.
Vlagatelj pobude želi graditi večstanovanjski objekt A2 po idejnem
načrtu, ki ga je izdelal arh. Ilija Arnautovič. Objekt naj bi dopolnil
obstoječo pozidavo stanovanjske soseske ŠS 6.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni sprejemljiva saj gradnja novih objektov v zaključeni
stanovanjski soseski ŠS 6 ni dopustna. Obravnavano območje
predstavlja pomembno odprto površino strnjenega naselja.
Urbanistična zasnova soseske je bila nagrajena s Prešernovo
nagrado, zato predstavlja eno od referenčnih primerov vzorno in
celovito zasnovane soseske, ki se mora v največji meri ohranjati.
Zgoščevanje soseske z gradnjo novih objektov na odprtih zelenih
oz. parkirnih - manipulacijskih površinah ni sprejemljivo.

Video Art d.o.o.
1284
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-397. Vlagatelj pobude predlaga
spremembo namenske rabe iz zelenih površin - ZPp v
stanovanjsko območje namenjeno gradnji individualnih hiš.Pobuda
se nanaša na EUP ŠI-397. Vlagatelj pobude predlaga spremembo
namenske rabe iz zelenih površin - ZPp v stanovanjsko območje
namenjeno gradnji individualnih hiš.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni sprejemljiva, saj območje predstavlja odprto zeleno
površino v gosto pozidani stanovanjski soseski. Ohranjanje odprtih
zelenih površin je nujno potrebno za zagotavljanje kvalitete bivanja.
Hkrati pa velikost in oblika parcel ni ustrezna za umestitev novih
stanovanjskih objektov, saj ni možno zagotoviti ustreznih odprtih
površin in odmikov od obstoječih stanovanjskih objektov.

Video Art d.o.o.
1720
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-477. Vlagatelj pobude želi, da se
območje nameni za gradnjo varovanih stanovanj.Pobuda se
nanaša na EUP ŠI-477. Vlagatelj pobude želi, da se območje
nameni za gradnjo varovanih stanovanj.
Pobuda ni sprejemljiva.

Obrazložitev stališča
do pobude

Pobuda ni sprejemljiva saj gradnja novih objektov v zaključeni
stanovanjski soseski ni dopustna. Obravnavano območje
predstavlja odprto zeleno površino, ki leži neposredno ob Poti
spomina in tovarištva. Zgoščevanje soseske z gradnjo novih
objektov na odprtih zelenih oz. parkirnih - manipulacijskih površinah
ni sprejemljivo.
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Pobuda se nanaša na EUP ŠI - ŠI-273. Vlagatelj pobude želi, da se
območje nameni za gradnjo varovanih stanovanj.Pobuda se
nanaša na EUP ŠI - ŠI-273. Vlagatelj pobude želi, da se območje
nameni za gradnjo varovanih stanovanj.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni sprejemljiva, saj območje predstavlja odprto zeleno
površino namenjeno parkovni ureditvi ob Poti spominov in
tovarištva. Varovanje odprtih zelenih površin v stanovanjskih
soseskah, skladno s strateškim ciljem OPN MOL SD, ohranja
kvaliteto bivanja.

Video Art d.o.o.
1722
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-477. Vlagatelj pobude želi, da se
območje nameni za gradnjo večstanovanjskega objekta.Pobuda se
nanaša na EUP ŠI-477. Vlagatelj pobude želi, da se območje
nameni za gradnjo večstanovanjskega objekta.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni sprejemljiva saj gradnja novih objektov v zaključeni
stanovanjski soseski ŠS 6 ni dopustna. Obravnavano območje
predstavlja pomembno odprto površino strnjenega naselja.
Urbanistična zasnova soseske je bila nagrajena s Prešernovo
nagrado, zato predstavlja eno od referenčnih primerov vzorno in
celovito zasnovane soseske, ki se mora v največji meri ohranjati.
Zgoščevanje soseske z gradnjo novih objektov na odprtih zelenih
oz. parkirnih - manipulacijskih površinah ni sprejemljivo.

Video Art d.o.o.
1723
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-477. Vlagatelj pobude želi, da se
območje nameni za gradnjo večstanovanjskega objekta.Pobuda se
nanaša na EUP ŠI-477. Vlagatelj pobude želi, da se območje
nameni za gradnjo večstanovanjskega objekta.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda ni sprejemljiva saj gradnja novih objektov v zaključeni
stanovanjski soseski ŠS 6 ni dopustna. Obravnavano območje
predstavlja pomembno odprto površino strnjenega naselja.
Urbanistična zasnova soseske je bila nagrajena s Prešernovo
nagrado, zato predstavlja eno od referenčnih primerov vzorno in

celovito zasnovane soseske, ki se mora v največji meri ohranjati.
Zgoščevanje soseske z gradnjo novih objektov na odprtih zelenih
oz. parkirnih - manipulacijskih površinah ni sprejemljivo.
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J. Vodlan
736
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-477. Vlagatelj pobude želi, da se
uredi lastništvo in namembnost uporabe površin v stanovanjski
soseski ŠS-6 ter uredi zemljiško-knjižno stanje in površine cest,
parkirišč, zelenic in otroških igrišč opredeli kot grajeno javno
dobro.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-477. Vlagatelj pobude želi, da
se uredi lastništvo in namembnost uporabe površin v stanovanjski
soseski ŠS-6 ter uredi zemljiško-knjižno stanje in površine cest,
parkirišč, zelenic in otroških igrišč opredeli kot grajeno javno dobro.
Pobuda se ne nanaša na vsebine OPN MOL ID.
Ureditev evidenc zemljiško knjižnega stanja in določitev grajenega
javnega dobra ni predmet OPN MOL ID. V OPN MOL ID se določijo
javne površine, ki so podlaga za določitev grajenega javnega
dobra. Opredelitev javnih površin v območju sosesk v spremembah
in dopolnitvah OPN MOL ID ni predlagana, saj je odvisna od tega,
kako se bodo v prihodnosti upoštevali rezultati evidence
nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana (ENP; projekt
je v pripravi) in podatki o lastništvu ter od tega, kako se bodo
odvijali (ter razrešili) postopki določitve pripadajočih zemljišč po
zakonu.

R. P. Zajc
1739
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča (ZPp)
v stavbno zemljišče (SSse) za gradnjo enodružinske hiše,
gostinskega, turističnega ali reprezentančnega objekta.Pobuda se
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča (ZPp) v stavbno
zemljišče (SSse) za gradnjo enodružinske hiše, gostinskega,
turističnega ali reprezentančnega objekta.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobuda je delno sprejemljiva, gre za zaokrožitev stanovanjske
pozidave v EUP ŠI-382. V območju je bila predvidena gradnja
gostinskega objekta. Za predvideni program ni možno zagotavljati
ustreznega števila parkirnih mest, zato se na parcelah št. 1115/5,
1115/9 in 1115/10 – del, vse k. o. Zgornja Šiška, dopusti gradnja
eno oziroma dvo stanovanjskega objekta. Med Koseškim bajerjem
in stanovanjsko pozidavo se ohranja parkovna površina in s tem
javna prehodnost prostora vzdolž bajerja.
Zil inženiring d.d.
1081
Pobuda se nanaša na EUP ŠI-273. Vlagatelj predlaga, se spremeni
namembnost dela zemljišča parc. št. 1536/24 k. o. Dravlje in se ga
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priključi EUP ŠI-518 z namensko rabo CU. Vlagatelj pobude
predlaga tudi, da se spremeni namembnost zemljišča parc. št.
1536/1 k. o. Dravlje tako, da se priključi EUP ŠI-518. S
spremembami bi se omogočila zaokrožitev funkcionalnih
zemljišč.Pobuda se nanaša na EUP ŠI-273. Vlagatelj predlaga, se
spremeni namembnost dela zemljišča parc. št. 1536/24 k. o.
Dravlje in se ga priključi EUP ŠI-518 z namensko rabo CU.
Vlagatelj pobude predlaga tudi, da se spremeni namembnost
zemljišča parc. št. 1536/1 k. o. Dravlje tako, da se priključi EUP ŠI518. S spremembami bi se omogočila zaokrožitev funkcionalnih
zemljišč.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobuda je delno sprejemljiva. Del zemljišča parc. št. 1536/24 k. o.
Dravlje se nahaja v EUP ŠI-518 z namembnostjo CU-osrednja
območja centralnih dejavnosti, del zemljišč pa v EUP ŠI-237 z
namembnostjo SSce - pretežno eno in dvostanovanjske površine.
Zemljišča, ki ležijo v EUP ŠI-237 in so del stanovanjske soseske,
kjer je možna ureditev peš poti do zelenih površin in PST, se
ohranjajo. Preostali del zemljišča se priključi EUP ŠI-518 z
namensko rabo CU. Zemljišče parc. št. 1536/1 k. o. Dravlje v celoti
pripada stanovanjski soseski, zato pobuda za priključitev k EUP ŠI518 z namensko rabo CU ni sprejemljiva.
B. Žižič
592
Pobuda se nanaša na prometno ureditev Podutiške ceste, in sicer
razširitev mostu, ki poteka čez obvoznico in na njem varno uredi
kolesarska steza.Pobuda se nanaša na prometno ureditev
Podutiške ceste, in sicer razširitev mostu, ki poteka čez obvoznico
in na njem varno uredi kolesarska steza.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Po določilih OPN MOL ID je v območju predvidena LZ (lokalna
zbirna cesta) cesta s kolesarskimi stezami. Časovna določitev in
sama izvedba prometnih ureditev ni predmet OPN MOL ID.

