
Vlagatelj pobude V. Aljančič, V. Kovačič, M. Jakšič, P. Krilič 

Zaporedna številka 
pobude 

1143 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 50/6, 50/7, 50/8, 50/9, 50/10, 50/11, 50/12 in 50/13, k. o. Tacen, 
iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 50/6, 50/7, 50/8, 
50/9, 50/10, 50/11, 50/12 in 50/13, k. o. Tacen, iz kmetijskih 
zemljišč v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
območju naravne vrednote, na območju plazljivih in erozijsko 
nevarnih območij ter na območju varstva kmetijskih zemljišč. Z 
nadaljnjimi posegi v kmetijska zemljišča bi bili v neskladju s 
strateškimi izhodišči, ki narekujejo trajnostno in racionalno rabo 
prostora, ki jo dosežemo z zgostitvami poselitve znotraj sedanjih 
zazidalnih površin (zapolnitve, zaokrožitve, prenove) ter 
preprečevanjem in sanacijo razpršene gradnje. 

 

Vlagatelj pobude M. Aljaž 

Zaporedna številka 
pobude 

458 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 316, k. o. Gameljne, iz kmetijskih zemljišč (K2) v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 316, k. o. Gameljne, 
iz kmetijskih zemljišč (K2) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko 
gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
območju varstva kmetijskih zemljišč. Z nadaljnjimi posegi v 
kmetijska zemljišča bi bili v neskladju s strateškimi izhodišči, ki 
narekujejo trajnostno in racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z 
zgostitvami poselitve znotraj sedanjih zazidalnih površin 
(zapolnitve, zaokrožitve, prenove) ter preprečevanjem in sanacijo 
razpršene gradnje. 

 

Vlagatelj pobude Amicus d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

782 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 339/15, k. o. Šmartno pod Šmarno goro, iz kmetijskih zemljišč 
(K2) v zazidljivo zemljišče za gradnjo objektov za 
oglaševanje.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 339/15, k. o. Šmartno pod Šmarno goro, iz 
kmetijskih zemljišč (K2) v zazidljivo zemljišče za gradnjo objektov 
za oglaševanje. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 



Obrazložitev stališča 
do pobude 

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

 

Vlagatelj pobude Amicus d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

783 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 339/5, k. o. Šmartno pod Šmarno goro, iz kmetijskih zemljišč 
(K2) v zazidljivo zemljišče za gradnjo objektov za 
oglaševanje.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 339/5, k. o. Šmartno pod Šmarno goro, iz 
kmetijskih zemljišč (K2) v zazidljivo zemljišče za gradnjo objektov 
za oglaševanje. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

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

 

Vlagatelj pobude Amicus d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

789 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 550/4, k. o. Tacen, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče za gradnjo objektov za oglaševanje.Pobuda se nanaša 
na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 550/4, k. o. 
Tacen, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za gradnjo 
objektov za oglaševanje. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

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

 

Vlagatelj pobude B. Artelj 

Zaporedna številka 
pobude 

1546 



Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 109/1, k. o. Rašica, iz kmetijskih zemljišč (K2) v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 109/1, k. o. Rašica, 
iz kmetijskih zemljišč (K2) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko 
gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
območju Natura 2000, na ekološko pomembnem območju, na 
območju plazljivih in erozijsko nevarnih območij ter na območju 
varstva kmetijskih zemljišč. Z nadaljnjimi posegi v kmetijska 
zemljišča bi bili v neskladju s strateškimi izhodišči, ki narekujejo 
trajnostno in racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z zgostitvami 
poselitve znotraj sedanjih zazidalnih površin (zapolnitve, 
zaokrožitve, prenove) ter preprečevanjem in sanacijo razpršene 
gradnje. 

 

Vlagatelj pobude D. Capuder 

Zaporedna številka 
pobude 

530 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 244/15, k. o. Tacen, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 244/15, k. o. Tacen, 
iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko 
gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Poseg bi predstavljal razpršeno gradnjo, ki v prostoru predstavlja 
negativni pojav, le-tega pa je potrebno v največji možni meri 
sanirati in omejiti, saj je zanj značilna neracionalna izraba prostora, 
nezadostna komunalna opremljenost, ipd. Predlagani poseg ni v 
skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na območju varstva 
najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Z nadaljnjimi posegi v kmetijska 
zemljišča bi bili v neskladju s strateškimi izhodišči, ki narekujejo 
trajnostno in racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z zgostitvami 
poselitve znotraj sedanjih zazidalnih površin (zapolnitve, 
zaokrožitve, prenove) ter preprečevanjem in sanacijo razpršene 
gradnje. 

 

Vlagatelj pobude M. Capuder 

Zaporedna številka 
pobude 

1547 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 108, k. o. Rašica, iz kmetijskih zemljišč (K2) v zazidljivo 
zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 108, k. o. Rašica, iz kmetijskih zemljišč (K2) v 
zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 



Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
območju Natura 2000, na ekološko pomembnem območju, na 
območju plazljivih in erozijsko nevarnih območij ter na območju 
varstva kmetijskih zemljišč. Z nadaljnjimi posegi v kmetijska 
zemljišča bi bili v neskladju s strateškimi izhodišči, ki narekujejo 
trajnostno in racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z zgostitvami 
poselitve znotraj sedanjih zazidalnih površin (zapolnitve, 
zaokrožitve, prenove) ter preprečevanjem in sanacijo razpršene 
gradnje. 

 

Vlagatelj pobude R. Cedilnik 

Zaporedna številka 
pobude 

1512 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 427/5, 427/6, 427/7, 427/8, 427/9, 427/10, 427/11, 427/12 in 
427/13, k. o. Tacen, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 427/5, 427/6, 427/7, 427/8, 427/9, 427/10, 
427/11, 427/12 in 427/13, k. o. Tacen, iz kmetijskih zemljišč v 
zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
območju naravne vrednote in na območju varstva najboljših 
kmetijskih zemljišč (K1). Z nadaljnjimi posegi v kmetijska zemljišča 
bi bili v neskladju s strateškimi izhodišči, ki narekujejo trajnostno in 
racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z zgostitvami poselitve 
znotraj sedanjih zazidalnih površin (zapolnitve, zaokrožitve, 
prenove) ter preprečevanjem in sanacijo razpršene gradnje. 

 

Vlagatelj pobude S. Colja 

Zaporedna številka 
pobude 

744 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 495/5, k. o. Tacen, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče (SSse).Pobuda se nanaša na spremembo namenske 
rabe zemljišča parc. št. 495/5, k. o. Tacen, iz kmetijskih zemljišč 
(K1) v zazidljivo zemljišče (SSse). 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg je v skladu z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij. 

 

Vlagatelj pobude M. Drobež Tomšič 

Zaporedna številka 
pobude 

488 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izločitev zemljišča parc. št. 91/1, 494/2, 
494/3, 493/1, 492/6, 491/5 in 492/1, k. o. Tacen iz načina urejanja z 
OPPN v način urejanja z OPN MOL ID.Pobuda se nanaša na 



izločitev zemljišča parc. št. 91/1, 494/2, 494/3, 493/1, 492/6, 491/5 
in 492/1, k. o. Tacen iz načina urejanja z OPPN v način urejanja z 
OPN MOL ID. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V postopku izdelave OPN MOL ID so bili upoštevani enotni kriteriji 
za določitev območij urejanja z OPPN. Upoštevan je kriterij, da se 
OPPN predpiše za vsa območja nepozidanih stavbnih zemljišč, 
večjih od 5.000 m2, v kolikor le-ta nimajo urejenih dostopov, 
parcelacije in niso komunalno opremljena. 
 
Upoštevana so bila zakonska izhodišča (Pravilnik o vsebini, obliki 
in načinu priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(UL RS, št. 99/2007)), ki predpisujejo, da se OPPN izdela za 
prostorske ureditve na območjih razvoja naselja kot širitve na nove 
površine, kakor tudi na večjih območij v naselju, ki so namenjena 
zgoščanju pozidave. 

 

Vlagatelj pobude M. Drobež Tomšič 

Zaporedna številka 
pobude 

489 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izločitev zemljišča parc. št. 493/1, k. o. 
Tacen iz načina urejanja z OPPN v način urejanja z OPN MOL 
ID.Pobuda se nanaša na izločitev zemljišča parc. št. 493/1, k. o. 
Tacen iz načina urejanja z OPPN v način urejanja z OPN MOL ID. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V postopku izdelave OPN MOL ID so bili upoštevani enotni kriteriji 
za določitev območij urejanja z OPPN. Upoštevan je kriterij, da se 
OPPN predpiše za vsa območja nepozidanih stavbnih zemljišč, 
večjih od 5.000 m2, v kolikor le-ta nimajo urejenih dostopov, 
parcelacije in niso komunalno opremljena. 
 
Upoštevana so bila zakonska izhodišča (Pravilnik o vsebini, obliki 
in načinu priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(UL RS, št. 99/2007)), ki predpisujejo, da se OPPN izdela za 
prostorske ureditve na območjih razvoja naselja kot širitve na nove 
površine, kakor tudi na večjih območij v naselju, ki so namenjena 
zgoščanju pozidave. 

 

Vlagatelj pobude M. Drobež Tomšič 

Zaporedna številka 
pobude 

491 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 493/1, k. o. Tacen iz stanovanjske rabe v stanovanjsko-
poslovno rabo.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 493/1, k. o. Tacen iz stanovanjske rabe v 
stanovanjsko-poslovno rabo. 

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

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Po splošnih določilih Odloka OPN MOL ID (11. člen: dopustni 
objekti in dejavnosti po območjih namenske rabe) so v območjih 
namenske rabe SSse – splošne eno- in dvostanovanjske površine 
dopustne tudi stavbe in dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno 
namembnost območja: 12201 Stavbe javne uprave, 12202 Stavbe 



bank, pošt, zavarovalnic, 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (do 
150,00 m2 BTP objekta ali dela objekta), 12203 Druge poslovne 
stavbe, pod pogojem, da je zagotovljena neposredna navezanost 
na lokalno krajevno cesto ali cesto višje kategorije v naselju. 

 

Vlagatelj pobude M. Drobež Tomšič 

Zaporedna številka 
pobude 

492 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izločitev zemljišča parc. št. 493/1, k. o. 
Tacen iz načina urejanja z OPPN v način urejanja z OPN MOL 
ID.Pobuda se nanaša na izločitev zemljišča parc. št. 493/1, k. o. 
Tacen iz načina urejanja z OPPN v način urejanja z OPN MOL ID. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V postopku izdelave OPN MOL ID so bili upoštevani enotni kriteriji 
za določitev območij urejanja z OPPN. Upoštevan je kriterij, da se 
OPPN predpiše za vsa območja nepozidanih stavbnih zemljišč, 
večjih od 5.000 m2, v kolikor le-ta nimajo urejenih dostopov, 
parcelacije in niso komunalno opremljena. 
 
Upoštevana so bila zakonska izhodišča (Pravilnik o vsebini, obliki 
in načinu priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(UL RS, št. 99/2007)), ki predpisujejo, da se OPPN izdela za 
prostorske ureditve na območjih razvoja naselja kot širitve na nove 
površine, kakor tudi na večjih območij v naselju, ki so namenjena 
zgoščanju pozidave. 

 

Vlagatelj pobude R. Golob 

Zaporedna številka 
pobude 

1053 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 59/6, 59/7, 59/8 in 59/9, k. o. Tacen, iz kmetijskih zemljišč v 
zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske 
rabe zemljišča parc. št. 59/6, 59/7, 59/8 in 59/9, k. o. Tacen, iz 
kmetijskih zemljišč v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
območju naravne vrednote in na območju varstva kmetijskih 
zemljišč. Z nadaljnjimi posegi v kmetijska zemljišča bi bili v 
neskladju s strateškimi izhodišči, ki narekujejo trajnostno in 
racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z zgostitvami poselitve 
znotraj sedanjih zazidalnih površin (zapolnitve, zaokrožitve, 
prenove) ter preprečevanjem in sanacijo razpršene gradnje. 

 

Vlagatelj pobude F. in M. Grošelj 

Zaporedna številka 
pobude 

1551 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 459/2, k. o. Šmartno pod Šmarno goro, iz kmetijskih zemljišč 
(K2) v zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo 



namenske rabe zemljišča parc. št. 459/2, k. o. Šmartno pod 
Šmarno goro, iz kmetijskih zemljišč (K2) v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli ter 
ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na območju Natura 
2000 in na ekološko pomembnem območju, hkrati pa bi pomenil 
tudi poseganje v gozd, ki je opredeljen kot gozd z izjemno 
poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami, v katerem krčenje 
gozdnih površin ni dopustno. Predlagani poseg je v neskladju s 
strateškimi izhodišči, ki narekujejo trajnostno in racionalno rabo 
prostora, ki jo dosežemo z zgostitvami poselitve znotraj sedanjih 
zazidalnih površin (zapolnitve, zaokrožitve, prenove) ter 
preprečevanjem in sanacijo razpršene gradnje. 

 

Vlagatelj pobude A. Grum 

Zaporedna številka 
pobude 

915 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 228, k. o. Gameljne, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo z gospodarskim 
poslopjem.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 228, k. o. Gameljne, iz kmetijskih zemljišč (K1) v 
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo z gospodarskim 
poslopjem. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
območju varstva kmetijskih zemljišč. Z nadaljnjimi posegi v 
kmetijska zemljišča bi bili v neskladju s strateškimi izhodišči, ki 
narekujejo trajnostno in racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z 
zgostitvami poselitve znotraj sedanjih zazidalnih površin 
(zapolnitve, zaokrožitve, prenove) ter preprečevanjem in sanacijo 
razpršene gradnje. 

 

Vlagatelj pobude Inštitut za urbano ekonomiko d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

1203 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izločitev zemljišča parc. št. 871/10, 871/12, 
871/14 in 885/12, k. o. Šmartno pod Šmarno goro iz načina 
urejanja z OPPN v način urejanja z OPN MOL ID.Pobuda se 
nanaša na izločitev zemljišča parc. št. 871/10, 871/12, 871/14 in 
885/12, k. o. Šmartno pod Šmarno goro iz načina urejanja z OPPN 
v način urejanja z OPN MOL ID. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V postopku izdelave OPN MOL ID so bili upoštevani enotni kriteriji 
za določitev območij urejanja z OPPN. Upoštevan je kriterij, da se 
OPPN predpiše za vsa območja nepozidanih stavbnih zemljišč, 
večjih od 5.000 m2, v kolikor le-ta nimajo urejenih dostopov, 
parcelacije in niso komunalno opremljena. 

 



Vlagatelj pobude INVENTURA d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

455 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo urbanističnih pogojev OPPN 
380 Velike Gameljne. Menijo, da usmeritve OPPN o zagotavljanju 
varnostnega odmika od gozdnega roba v širini najmanj 25 m niso 
potrebne.Pobuda se nanaša na spremembo urbanističnih pogojev 
OPPN 380 Velike Gameljne. Menijo, da usmeritve OPPN o 
zagotavljanju varnostnega odmika od gozdnega roba v širini 
najmanj 25 m niso potrebne. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda se upošteva v skladu s Posebnimi smernicami za pripravo 
sprememb in dopolnitev OPN Mestne občine Ljubljana Zavoda za 
gozdove na način, da se območje gozdnega klina, ki predstavlja 
zajedo v območje OPPN, manjšo od 500 m2, spremeni v 
namensko rabo SSce in vključi v območje OPPN Velike Gameljne. 
Spremeni se tudi PPIP, tako da se glasi: "Dopustna je tudi gradnja 
objektov tipa NB." 

 

Vlagatelj pobude INVENTURA d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

460 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 300, 301, 302, 304/1, 267/1 in 267/2, k. o. Gameljne, iz 
kmetijskih zemljišč (K2) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko 
gradnjo.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 300, 301, 302, 304/1, 267/1 in 267/2, k. o. 
Gameljne, iz kmetijskih zemljišč (K2) v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
območju varstva kmetijskih zemljišč. Z nadaljnjimi posegi v 
kmetijska zemljišča bi bili v neskladju s strateškimi izhodišči, ki 
narekujejo trajnostno in racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z 
zgostitvami poselitve znotraj sedanjih zazidalnih površin 
(zapolnitve, zaokrožitve, prenove) ter preprečevanjem in sanacijo 
razpršene gradnje. 

 

Vlagatelj pobude F. Ježek 

Zaporedna številka 
pobude 

967 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča 
parc. št. 6, k. o. Tacen, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela 
zemljišča parc. št. 6, k. o. Tacen, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Za potrebe širitve kmetijske dejavnosti se opredeli EUP z 
namensko rabo prostora IK – površine z objekti za kmetijsko 
proizvodnjo. 



 

Vlagatelj pobude F. Ježek 

Zaporedna številka 
pobude 

968 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 484/14, k. o. Tacen, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 484/14, k. o. Tacen, 
iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko 
gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg je v skladu z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij. 

 

Vlagatelj pobude P. Ježek 

Zaporedna številka 
pobude 

440 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 464, k. o. Tacen, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 464, k. o. Tacen, iz kmetijskih zemljišč v 
zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Poseg bi predstavljal razpršeno gradnjo, ki v prostoru predstavlja 
negativni pojav, le-tega pa je potrebno v največji možni meri 
sanirati in omejiti, saj je zanj značilna neracionalna izraba prostora, 
nezadostna komunalna opremljenost, ipd. Predlagani poseg ni v 
skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na območju naravne 
vrednote, na območju plazljivih in erozijsko nevarnih območij in na 
območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Z nadaljnjimi 
posegi v kmetijska zemljišča bi bili v neskladju s strateškimi 
izhodišči, ki narekujejo trajnostno in racionalno rabo prostora, ki jo 
dosežemo z zgostitvami poselitve znotraj sedanjih zazidalnih 
površin (zapolnitve, zaokrožitve, prenove) ter preprečevanjem in 
sanacijo razpršene gradnje. Predlagani poseg ni v skladu s 
strateškimi izhodišči ohranjanja vmesnih zelenih cezur, ki 
omogočajo komunikacijo med nosilnimi krajinskimi prvinami in tako 
ohranjajo celovitost urbanih enot (naselij). 

 

Vlagatelj pobude Z. Jilek 

Zaporedna številka 
pobude 

490 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča 
parc. št. 201/18, k. o. Šmartno pod Šmarno goro, iz kmetijskih 
zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko 
gradnjo.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela 
zemljišča parc. št. 201/18, k. o. Šmartno pod Šmarno goro, iz 
kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko 
gradnjo. 



Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
vodovarstvenem območju z manj strogim vodovarstvenim režimom 
(VVO IIb) vodonosnika Ljubljanskega polja in na območju varstva 
najboljših kmetijskih zemljišč (K1), poleg tega pa se pretežni del 
zemljišča nahaja na poplavno ogroženem območju (območje 
katastrofalnih poplav). Z nadaljnjimi posegi v kmetijska zemljišča bi 
bili v neskladju s strateškimi izhodišči, ki narekujejo trajnostno in 
racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z zgostitvami poselitve 
znotraj sedanjih zazidalnih površin (zapolnitve, zaokrožitve, 
prenove) ter preprečevanjem in sanacijo razpršene gradnje. 

 

Vlagatelj pobude J. GROŠELJ S.P. 

Zaporedna številka 
pobude 

589 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 184/1 in 184/5, k. o. Šmartno pod Šmarno goro, iz gozdnih 
zemljišč (Gpn) v zazidljivo zemljišče (SSse).Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 184/1 in 184/5, k. o. 
Šmartno pod Šmarno goro, iz gozdnih zemljišč (Gpn) v zazidljivo 
zemljišče (SSse). 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
območju naravne vrednote, na ekološko pomembnem območju ter 
na območju plazljivih in erozijsko nevarnih območij. Predlagani 
poseg bi pomenil tudi poseganje v gozd, ki je opredeljen kot gozd z 
izjemno poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami, v katerem 
krčenje gozdnih površin ni dopustno. 

 

Vlagatelj pobude Kinološko društvo Šmarna gora - Tacen 

Zaporedna številka 
pobude 

724 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 497/4 in 598/2, k. o. Tacen iz kmetijskih zemljišč (K1) in gozdnih 
zemljišč (Go) v zazidljivo zemljišče za namen izvajanja kinološke 
dejavnosti in na legalizacijo dveh objektov na zemljišču parc. št. 
598/3, k. o. Tacen ter 1558/1 in 1558/4, k. o. Gameljne.Pobuda se 
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 497/4 in 
598/2, k. o. Tacen iz kmetijskih zemljišč (K1) in gozdnih zemljišč 
(Go) v zazidljivo zemljišče za namen izvajanja kinološke dejavnosti 
in na legalizacijo dveh objektov na zemljišču parc. št. 598/3, k. o. 
Tacen ter 1558/1 in 1558/4, k. o. Gameljne. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda se upošteva. Razvoj tovrstnih dejavnosti vzdolž reke Save 
je skladen s strateškimi izhodišči. 

 

Vlagatelj pobude Kinološko društvo Šmarna gora - Tacen 

Zaporedna številka 
pobude 

725 



Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča 
parc. št. 1558/1 in 1558/4, k. o. Gameljne iz gozdnih zemljišč (Go) 
v zazidljivo zemljišče za namen izvajanja kinološke dejavnosti in na 
legalizacijo dveh objektov na zemljišču parc. št. 598/3, k. o. Tacen 
ter 1558/1 in 1558/4, k. o. Gameljne.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe dela zemljišča parc. št. 1558/1 in 
1558/4, k. o. Gameljne iz gozdnih zemljišč (Go) v zazidljivo 
zemljišče za namen izvajanja kinološke dejavnosti in na legalizacijo 
dveh objektov na zemljišču parc. št. 598/3, k. o. Tacen ter 1558/1 in 
1558/4, k. o. Gameljne. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda se upošteva. Razvoj tovrstnih dejavnosti vzdolž reke Save 
je skladen s strateškimi izhodišči. 

 

Vlagatelj pobude A. Kirbiš 

Zaporedna številka 
pobude 

256 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 697/17 in 697/18, k. o. Gameljne, iz kmetijskih zemljišč (K1) v 
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 697/17 in 697/18, k. 
o. Gameljne, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
vodovarstvenem območju z manj strogim vodovarstvenim režimom 
(VVO IIb) vodonosnika Ljubljanskega polja in na območju varstva 
najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Z nadaljnjimi posegi v kmetijska 
zemljišča bi bili v neskladju s strateškimi izhodišči, ki narekujejo 
trajnostno in racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z zgostitvami 
poselitve znotraj sedanjih zazidalnih površin (zapolnitve, 
zaokrožitve, prenove) ter preprečevanjem in sanacijo razpršene 
gradnje. 

 

Vlagatelj pobude B. Klarendič 

Zaporedna številka 
pobude 

1537 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na legalizacijo prizidka k legalno grajenemu 
objektu.Pobuda se nanaša na legalizacijo prizidka k legalno 
grajenemu objektu. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V skladu s presojo sprejemljivosti pobud za legalizacijo 
nedovoljenih gradenj v okviru postopka sprememb in dopolnitev 
OPN MOL ID, se podano pobudo na podlagi meril za presojo 
sprejemljivosti nedovoljenih gradenj s premajhnimi odmiki opredeli 
kot nesprejemljivo.  
Pobuda ni skladna z merili za presojo sprejemljivosti, saj gradnja ni 
značilna za obstoječi vzorec pozidave, odmik je večji od 20 % od 
dovoljenih odmikov, odmik poslabšuje bivalno okolje sosedov, 
presežen je predpisan faktor zazidanosti (FZ). 



 

Vlagatelj pobude J. Kraševec 

Zaporedna številka 
pobude 

1115 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 524, k. o. Tacen, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 524, k. o. Tacen, iz 
kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko 
gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
območju naravne vrednote in na območju varstva najboljših 
kmetijskih zemljišč (K1). Z nadaljnjimi posegi v kmetijska zemljišča 
bi bili v neskladju s strateškimi izhodišči, ki narekujejo trajnostno in 
racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z zgostitvami poselitve 
znotraj sedanjih zazidalnih površin (zapolnitve, zaokrožitve, 
prenove) ter preprečevanjem in sanacijo razpršene gradnje. 

 

Vlagatelj pobude M. L. Kremžar 

Zaporedna številka 
pobude 

222 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izris Tacenske ceste.Pobuda se nanaša na 
izris Tacenske ceste. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Tacenska cesta je državna regionalna cesta, kategorija ceste je 
R3. OPN MOL ID določa rekonstrukcijo ceste. Zaradi zagotavljanja 
prometne varnosti je treba dotrajano asfaltirano vozišče posodobiti, 
ob vozišču obstoječe ceste je treba urediti hodnike za pešce in 
kolesarske steze, križišča in priključke pa je treba preoblikovati 
tako, da se zagotovi primerna prometna varnost (npr. preglednost, 
neovirana prevoznost,...) vsem prometnim udeležencem. Za 
izvedbo opisanih posegov je območje namenske rabe površine za 
cesto, to je EUP ŠG-410, zrisano v ustrezni širini, zato sprememba 
namenske rabe, ki bi pomenila zožitev prometnega koridorja, ni 
sprejemljiva. Prav tako iz navedenih razlogov ni sprejemljiva 
predlagana menjava zemljišča. Natančen potek trase bo določen 
šele ob izvedbi rekonstrukcije ceste in bo podlaga za dogovor 
glede odkupa zemljišč ali morebitnih zamenjav. 

 

Vlagatelj pobude M & P inženiring d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

538 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 334/1, k. o. Šmartno pod Šmarno goro, iz kmetijskih zemljišč 
(K1) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se 
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 334/1, k. 
o. Šmartno pod Šmarno goro, iz kmetijskih zemljišč (K1) v 
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo. 



Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
območju Natura 2000, na ekološko pomembnem območju, na 
območju plazljivih in erozijsko nevarnih območij ter na območju 
varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Z nadaljnjimi posegi v 
kmetijska zemljišča bi bili v neskladju s strateškimi izhodišči, ki 
narekujejo trajnostno in racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z 
zgostitvami poselitve znotraj sedanjih zazidalnih površin 
(zapolnitve, zaokrožitve, prenove) ter preprečevanjem in sanacijo 
razpršene gradnje. Predlagani poseg bi pomenil tudi poseganje v 
gozd, ki je opredeljen kot gozd z izjemno poudarjenimi ekološkimi 
in socialnimi funkcijami, v katerem krčenje gozdnih površin ni 
dopustno. 

 

Vlagatelj pobude M&P inženiring d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

1510 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 334/1 in 317/3, k. o. Šmartno pod Šmarno goro, iz kmetijskih 
zemljišč (K1) in gozdnih zemljišč (Gpn) v zazidljivo zemljišče 
(SScv).Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 334/1 in 317/3, k. o. Šmartno pod Šmarno goro, 
iz kmetijskih zemljišč (K1) in gozdnih zemljišč (Gpn) v zazidljivo 
zemljišče (SScv). 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
območju Natura 2000, na ekološko pomembnem območju, na 
območju plazljivih in erozijsko nevarnih območij ter na območju 
varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Z nadaljnjimi posegi v 
kmetijska zemljišča bi bili v neskladju s strateškimi izhodišči, ki 
narekujejo trajnostno in racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z 
zgostitvami poselitve znotraj sedanjih zazidalnih površin 
(zapolnitve, zaokrožitve, prenove) ter preprečevanjem in sanacijo 
razpršene gradnje. Predlagani poseg bi pomenil tudi poseganje v 
gozd, ki je opredeljen kot gozd z izjemno poudarjenimi ekološkimi 
in socialnimi funkcijami, v katerem krčenje gozdnih površin ni 
dopustno. 

 

Vlagatelj pobude F. Marolt 

Zaporedna številka 
pobude 

532 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izločitev zemljišča parc. št. 20/4 k. o. 
Šmartno pod Šmarno goro iz načina urejanja z OPPN v način 
urejanja z OPN MOL in na spremembo tipologije v samo dvo-
stanovanjske hiše.Pobuda se nanaša na izločitev zemljišča parc. 
št. 20/4 k. o. Šmartno pod Šmarno goro iz načina urejanja z OPPN 
v način urejanja z OPN MOL in na spremembo tipologije v samo 
dvo-stanovanjske hiše. 



Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V postopku izdelave OPN MOL ID so bili upoštevani enotni kriteriji 
za določitev območij urejanja z OPPN. Upoštevan je kriterij, da se 
OPPN predpiše za vsa območja nepozidanih stavbnih zemljišč, 
večjih od 5.000 m2, v kolikor le-ta nimajo urejenih dostopov, 
parcelacije in niso komunalno opremljena. 

 

Vlagatelj pobude M. in D. Matić 

Zaporedna številka 
pobude 

369 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 624/9, k. o. Gameljne, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 624/9, k. o. 
Gameljne, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
vodovarstvenem območju z manj strogim vodovarstvenim režimom 
(VVO IIb) vodonosnika Ljubljanskega polja in na območju varstva 
najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Z nadaljnjimi posegi v kmetijska 
zemljišča bi bili v neskladju s strateškimi izhodišči, ki narekujejo 
trajnostno in racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z zgostitvami 
poselitve znotraj sedanjih zazidalnih površin (zapolnitve, 
zaokrožitve, prenove) ter preprečevanjem in sanacijo razpršene 
gradnje. 

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Šmarna gora 

Zaporedna številka 
pobude 

500 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na dopustnost urejanja novih grobnih polj 
znotraj območja pokopališča Šmartno pod Šmarno goro ali širitev 
pokopališča na kmetijska zemljišča severno od obstoječega 
pokopališča.Pobuda se nanaša na dopustnost urejanja novih 
grobnih polj znotraj območja pokopališča Šmartno pod Šmarno 
goro ali širitev pokopališča na kmetijska zemljišča severno od 
obstoječega pokopališča. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

"Pobuda, ki se nanaša na dopustnost urejanja novih grobnih polj 
znotraj območja pokopališča Šmartno pod Šmarno goro, se 
upošteva. Iz urbanističnih pogojev EUP ŠG-168 se črta določilo: 
»Urejanje novih grobnih polj ni dopustno.«. 
 
Pobuda, ki se nanaša na širitev pokopališča na kmetijska zemljišča 
severno od obstoječega pokopališča, se ne upošteva. Širitev 
pokopališča na kmetijska zemljišča zaradi dopustnosti urejanja 
novih grobnih polj znotraj območja pokopališča ni potrebna. 
Predlagani poseg ni v skladu s Strateškim delom OPN MOL ID niti 
ni v skladu z varstvenimi režimi. Območje širitve se nahaja na 
vodovarstvenem območju z manj strogim vodovarstvenim režimom 



(VVO IIb) vodonosnika Ljubljanskega polja in na območju varstva 
najboljših kmetijskih zemljišč (K1)." 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

1885 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na dopustnost urejanja novih grobnih polj 
znotraj območja pokopališča Šmartno pod Šmarno goro ali širitev 
pokopališča na kmetijska zemljišča severno od obstoječega 
pokopališča.Pobuda se nanaša na dopustnost urejanja novih 
grobnih polj znotraj območja pokopališča Šmartno pod Šmarno 
goro ali širitev pokopališča na kmetijska zemljišča severno od 
obstoječega pokopališča. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda, ki se nanaša na dopustnost urejanja novih grobnih polj 
znotraj območja pokopališča Šmartno pod Šmarno goro, se 
upošteva. Iz urbanističnih pogojev EUP ŠG-168 se črta določilo: 
»Urejanje novih grobnih polj ni dopustno.«. 
Pobuda, ki se nanaša na širitev pokopališča na kmetijska zemljišča 
severno od obstoječega pokopališča, se ne upošteva. Širitev 
pokopališča na kmetijska zemljišča zaradi dopustnosti urejanja 
novih grobnih polj znotraj območja pokopališča ni potrebna. 
Predlagani poseg ni v skladu s Strateškim delom OPN MOL ID niti 
ni v skladu z varstvenimi režimi. Območje širitve se nahaja na 
vodovarstvenem območju z manj strogim vodovarstvenim režimom 
(VVO IIb) vodonosnika Ljubljanskega polja in na območju varstva 
najboljših kmetijskih zemljišč (K1). 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

1889 

Povzetek pobude 5. Pobuda se nanaša na širitev javne površine za potrebe izgradnje 
pločnika.5. Pobuda se nanaša na širitev javne površine za potrebe 
izgradnje pločnika. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda je sprejemljiva. Prometni koridor lokalne zbirne ceste iz 
pobude se na odseku od konca obstoječega hodnika za pešce, to 
je pri hišni št. Zgornje Gameljne 55, do križišča z avtocestnim 
priključkom, razširi na jugo-vzhodno stran. Odsek iz pobude se 
razširi zvezno na jugovzhodno stran in v širini približno 2,00 m, kar 
zadošča za izgradnjo 1,80 m širokega hodnika za pešce. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

1897 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izris RL Šturmove ulice pod Šmarno 
goro.Pobuda se nanaša na izris RL Šturmove ulice pod Šmarno 
goro. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Del pobude, ki se nanaša na izris regulacijskih elementov za 
določitev javne pešpoti ob hudourniški strugi, je delno sprejemljiv. 



Prostor, na katerega se nanaša pobuda, je atraktiven za 
sprehajalce in rekreativce, zato je smiselna ureditev javne peš poti 
ob hudourniški strugi. Na podlagi pobude se regulacijske linije 
korigira tako, da se določi največ do 2.00 m širok koridor javne poti 
za pešce; v veljavnem OPN MOL ID je določen do 3,00 m širok 
koridor.  
Del pobude, ki se nanaša na izris regulacijskih elementov za 
določitev Šturmove ulice, ni sprejemljiv. Regulacijski elementi za 
določitev prometnega koridorja Šturmove ulice so v veljavnem OPN 
MOL ID izrisani tako, da je omogočena izgradnja primernih 
prometno tehničnih in prometno varnostnih elementov v prostoru. 
Skladno z določili odloka OPN MOL ID, 23. člen, (3) točka, prva 
alineja, je v postopku OPPN ali gradbenega dovoljenja za cesto ali 
s projektom za izvedbo rekonstrukcije ceste dopustno ob soglasju 
organa Mestne uprave MOL, pristojnega za promet, prilagoditi 
traso ceste projektni rešitvi. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

1216 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na preveritev usmeritev za izdelavo OPPN 403 
Preloge. Določila glede na določen tip V naj bi bila v nasprotju z 
določeno višino in z usmeritvijo za izdelavo OPPN: »V obstoječi 
stavbni strukturi so dovoljeni tipi stavb NA, NV, in NB.«Pobuda se 
nanaša na preveritev usmeritev za izdelavo OPPN 403 Preloge. 
Določila glede na določen tip V naj bi bila v nasprotju z določeno 
višino in z usmeritvijo za izdelavo OPPN: »V obstoječi stavbni 
strukturi so dovoljeni tipi stavb NA, NV, in NB.« 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Določila si med seboj niso v nasprotju. Za EUP ŠG-298 je določen 
tip objekta V, ker gre za izvedeno naselje večstanovanjskih stavb, z 
urbanističnimi pogoji pa je določeno, da so dopustni tudi tipi 
objektov NA, NV, in NB zaradi že obstoječih objektov teh tipov 
znotraj EUP. 
Ne glede na tip objekta je določena enotna višina objektov do 
11,00 m, kar ni v nasprotju z Odlokom OPN MOL ID, ki v 21. členu 
(višina objektov) določa, da je največja višina objekta tipa NV do 
14,00 m (torej je dopustna tudi nižja višina kot 14,00 m), višino 
objekta tipa V pa določi PPIP oziroma OPPN. 
Zaradi uskladitve z dejanskim stanjem se popravi meja EUP na 
način, da se iz EUP izloči že obstoječe objekte znotraj EUP ŠG-
298, ki morfološko pripadajo sosednji EUP ŠG-299. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2282 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na preveritev RL ceste Šmartno – Gameljne – 
Črnuče.Pobuda se nanaša na preveritev RL ceste Šmartno – 
Gameljne – Črnuče. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Prometni koridor ceste Šmartno – Gameljne – Črnuče na 
obravnavanem odseku (zahodno od končnega avtobusnega 



postajališča v Zg. Gameljnah) se zoži tako, da je širina ceste 
poenotena. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2431 

Povzetek pobude Pobuda je predlog za ukinitev javne poti po zemljiščih s parcelnimi 
št. 674/13, 673/1, 672/1 in 672/14. vse k. o. Gameljne. Javna pot je 
povzeta po starem zazidalnem načrtu, ki v veljavnem OPN MOL ID 
ne velja več. Pobuda navaja, da bi bilo z ukinitvijo javne poti možno 
zemljišča pozidati racionalneje.Pobuda je predlog za ukinitev javne 
poti po zemljiščih s parcelnimi št. 674/13, 673/1, 672/1 in 672/14. 
vse k. o. Gameljne. Javna pot je povzeta po starem zazidalnem 
načrtu, ki v veljavnem OPN MOL ID ne velja več. Pobuda navaja, 
da bi bilo z ukinitvijo javne poti možno zemljišča pozidati 
racionalneje. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V grafičnem delu OPN MOL ID se izbriše regulacijske linije in os za 
določitev predvidene javne poti preko zemljiščih s parcelnimi št. 
674/13, 673/1, 672/1 in 672/14. vse k. o. Gameljne. Na ta način je 
omogočena racionalnejša nova zazidanost območja. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2460 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na predlog za zmanjšanje območja OPPN 
267.Pobuda se nanaša na predlog za zmanjšanje območja OPPN 
267. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda se upošteva na način, da se iz OPPN izvzame obstoječo 
stanovanjsko pozidavo. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

1962 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na premaknitev območja za izvajanje raznih 
dejavnosti iz zemljišča 123 in 124, k. o. Rašica, na zemljišče parc. 
št. 16/1 in 16/3, k. o. Rašica. Pobuda se nanaša na spremembo 
namenske rabe zemljišča parc. št. 219/3, 18/2, 18/3, 22, 23/1, 30/1 
in 43/2, k. o. Rašica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
premaknitev območja za izvajanje raznih dejavnosti iz zemljišča 
123 in 124, k. o. Rašica, na zemljišče parc. št. 16/1 in 16/3, k. o. 
Rašica. Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 219/3, 18/2, 18/3, 22, 23/1, 30/1 in 43/2, k. o. 
Rašica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda za premaknitev območja za izvajanje raznih dejavnosti se 
ne upošteva. Zemljišče za izvajanje raznih aktivnosti je predvideno 
ob naselju. Zemljišče parc. št. 123, 124, k. o. Rašica, se nahaja na 



manj strmem terenu kot zemljišče ob gasilskem domu. 
 
Predlagani poseg (sprememba namenske rabe iz kmetijskih 
zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo) ni v 
skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni zaokrožitve zazidave 
obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. Predlagani poseg ni v 
skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na območju Natura 2000, 
na ekološko pomembnem območju, na območju plazljivih in 
erozijsko nevarnih območij ter na območju varstva kmetijskih 
zemljišč. Z nadaljnjimi posegi v kmetijska zemljišča bi bili v 
neskladju s strateškimi izhodišči, ki narekujejo trajnostno in 
racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z zgostitvami poselitve 
znotraj sedanjih zazidalnih površin (zapolnitve, zaokrožitve, 
prenove) ter preprečevanjem in sanacijo razpršene gradnje. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

1963 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na premaknitev območja za izvajanje raznih 
dejavnosti iz zemljišča 123 in 124, k. o. Rašica, na zemljišče parc. 
št. 16/1 in 16/3, k. o. Rašica. Pobuda se nanaša na spremembo 
namenske rabe zemljišča parc. št. 219/3, 18/2, 18/3, 22, 23/1, 30/1 
in 43/2, k. o. Rašica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
premaknitev območja za izvajanje raznih dejavnosti iz zemljišča 
123 in 124, k. o. Rašica, na zemljišče parc. št. 16/1 in 16/3, k. o. 
Rašica. Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 219/3, 18/2, 18/3, 22, 23/1, 30/1 in 43/2, k. o. 
Rašica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda za premaknitev območja za izvajanje raznih dejavnosti se 
ne upošteva. Zemljišče za izvajanje raznih aktivnosti je predvideno 
ob naselju. Zemljišče parc. št. 123, 124, k. o. Rašica, se nahaja na 
manj strmem terenu kot zemljišče ob gasilskem domu. 
 
Predlagani poseg (sprememba namenske rabe iz kmetijskih 
zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo) ni v 
skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni zaokrožitve zazidave 
obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. Predlagani poseg ni v 
skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na območju Natura 2000, 
na ekološko pomembnem območju, na območju plazljivih in 
erozijsko nevarnih območij ter na območju varstva kmetijskih 
zemljišč. Z nadaljnjimi posegi v kmetijska zemljišča bi bili v 
neskladju s strateškimi izhodišči, ki narekujejo trajnostno in 
racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z zgostitvami poselitve 
znotraj sedanjih zazidalnih površin (zapolnitve, zaokrožitve, 
prenove) ter preprečevanjem in sanacijo razpršene gradnje. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

1964 



Povzetek pobude Pobuda se nanaša na premaknitev območja za izvajanje raznih 
dejavnosti iz zemljišča 123 in 124, k. o. Rašica, na zemljišče parc. 
št. 16/1 in 16/3, k. o. Rašica. Pobuda se nanaša na spremembo 
namenske rabe zemljišča parc. št. 219/3, 18/2, 18/3, 22, 23/1, 30/1 
in 43/2, k. o. Rašica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
premaknitev območja za izvajanje raznih dejavnosti iz zemljišča 
123 in 124, k. o. Rašica, na zemljišče parc. št. 16/1 in 16/3, k. o. 
Rašica. Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 219/3, 18/2, 18/3, 22, 23/1, 30/1 in 43/2, k. o. 
Rašica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda za premaknitev območja za izvajanje raznih dejavnosti se 
ne upošteva. Zemljišče za izvajanje raznih aktivnosti je predvideno 
ob naselju. Zemljišče parc. št. 123, 124, k. o. Rašica, se nahaja na 
manj strmem terenu kot zemljišče ob gasilskem domu. 
 
Predlagani poseg (sprememba namenske rabe iz kmetijskih 
zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo) ni v 
skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni zaokrožitve zazidave 
obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. Predlagani poseg ni v 
skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na območju Natura 2000, 
na ekološko pomembnem območju, na območju plazljivih in 
erozijsko nevarnih območij ter na območju varstva kmetijskih 
zemljišč. Z nadaljnjimi posegi v kmetijska zemljišča bi bili v 
neskladju s strateškimi izhodišči, ki narekujejo trajnostno in 
racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z zgostitvami poselitve 
znotraj sedanjih zazidalnih površin (zapolnitve, zaokrožitve, 
prenove) ter preprečevanjem in sanacijo razpršene gradnje. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

1965 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na premaknitev območja za izvajanje raznih 
dejavnosti iz zemljišča 123 in 124, k. o. Rašica, na zemljišče parc. 
št. 16/1 in 16/3, k. o. Rašica. Pobuda se nanaša na spremembo 
namenske rabe zemljišča parc. št. 219/3, 18/2, 18/3, 22, 23/1, 30/1 
in 43/2, k. o. Rašica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
premaknitev območja za izvajanje raznih dejavnosti iz zemljišča 
123 in 124, k. o. Rašica, na zemljišče parc. št. 16/1 in 16/3, k. o. 
Rašica. Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 219/3, 18/2, 18/3, 22, 23/1, 30/1 in 43/2, k. o. 
Rašica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda za premaknitev območja za izvajanje raznih dejavnosti se 
ne upošteva. Zemljišče za izvajanje raznih aktivnosti je predvideno 
ob naselju. Zemljišče parc. št. 123, 124, k. o. Rašica, se nahaja na 
manj strmem terenu kot zemljišče ob gasilskem domu. 
 
Predlagani poseg (sprememba namenske rabe iz kmetijskih 



zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo) ni v 
skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni zaokrožitve zazidave 
obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. Predlagani poseg ni v 
skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na območju Natura 2000, 
na ekološko pomembnem območju, na območju plazljivih in 
erozijsko nevarnih območij ter na območju varstva kmetijskih 
zemljišč. Z nadaljnjimi posegi v kmetijska zemljišča bi bili v 
neskladju s strateškimi izhodišči, ki narekujejo trajnostno in 
racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z zgostitvami poselitve 
znotraj sedanjih zazidalnih površin (zapolnitve, zaokrožitve, 
prenove) ter preprečevanjem in sanacijo razpršene gradnje. 

 

Vlagatelj pobude N. Kalčič s.p. 

Zaporedna številka 
pobude 

896 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na legalizacijo stanovanjskega objekta na 
zemljišču parc. št. 323/10, k. o. Gameljne.Pobuda se nanaša na 
legalizacijo stanovanjskega objekta na zemljišču parc. št. 323/10, k. 
o. Gameljne. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
območju varstva kmetijskih zemljišč. Z nadaljnjimi posegi v 
kmetijska zemljišča bi bili v neskladju s strateškimi izhodišči, ki 
narekujejo trajnostno in racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z 
zgostitvami poselitve znotraj sedanjih zazidalnih površin 
(zapolnitve, zaokrožitve, prenove) ter preprečevanjem in sanacijo 
razpršene gradnje. 

 

Vlagatelj pobude E. Novak 

Zaporedna številka 
pobude 

267 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izločitev zemljišča parc. št. 492/6, k. o. 
Tacen iz načina urejanja z OPPN v način urejanja z OPN MOL 
ID.Pobuda se nanaša na izločitev zemljišča parc. št. 492/6, k. o. 
Tacen iz načina urejanja z OPPN v način urejanja z OPN MOL ID. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V postopku izdelave OPN MOL ID so bili upoštevani enotni kriteriji 
za določitev območij urejanja z OPPN. Upoštevan je kriterij, da se 
OPPN predpiše za vsa območja nepozidanih stavbnih zemljišč, 
večjih od 5.000 m2, v kolikor le-ta nimajo urejenih dostopov, 
parcelacije in niso komunalno opremljena. 
 
Upoštevana so bila zakonska izhodišča (Pravilnik o vsebini, obliki 
in načinu priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(UL RS, št. 99/2007)), ki predpisujejo, da se OPPN izdela za 
prostorske ureditve na območjih razvoja naselja kot širitve na nove 
površine, kakor tudi na večjih območij v naselju, ki so namenjena 
zgoščanju pozidave. 

 



Vlagatelj pobude T. Plevel 

Zaporedna številka 
pobude 

1137 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 27/1 in 28, k. o. Tacen, iz kmetijskih zemljišč (K2) v zazidljivo 
zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 27/1 in 28, k. o. Tacen, iz kmetijskih zemljišč 
(K2) v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
območju naravne vrednote, na območju plazljivih in erozijsko 
nevarnih območij ter na območju varstva kmetijskih zemljišč. Z 
nadaljnjimi posegi v kmetijska zemljišča bi bili v neskladju s 
strateškimi izhodišči, ki narekujejo trajnostno in racionalno rabo 
prostora, ki jo dosežemo z zgostitvami poselitve znotraj sedanjih 
zazidalnih površin (zapolnitve, zaokrožitve, prenove) ter 
preprečevanjem in sanacijo razpršene gradnje. 

 

Vlagatelj pobude Reality d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

1520 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na legalizacijo obstoječih večstanovanjskih 
objektov in izločitev EUP ŠG-298 iz načina urejanja z OPPN v 
način urejanja z OPN MOL ID.Pobuda se nanaša na legalizacijo 
obstoječih večstanovanjskih objektov in izločitev EUP ŠG-298 iz 
načina urejanja z OPPN v način urejanja z OPN MOL ID. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda se ne upošteva. V postopku izdelave OPN MOL ID so bili 
upoštevani enotni kriteriji za določitev območij urejanja z OPPN, na 
podlagi katerih je bil za obravnavano območje določen način 
urejanja z OPPN. OPPN je namenjen izboljšanju bivalnih razmer za 
obstoječe stanovanjske stavbe. Za EUP ŠG-298 je določen tip 
objekta V, ker gre za izvedeno naselje večstanovanjskih stavb, z 
urbanističnimi pogoji pa je določeno, da so dopustni tudi tipi 
objektov NA, NV, in NB zaradi že obstoječih objektov teh tipov 
znotraj EUP. 

 

Vlagatelj pobude Reality Kranj d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

1509 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo načina urejanja z OPPN v način 
urejanja z OPN MOL ID.Pobuda se nanaša na spremembo načina 
urejanja z OPPN v način urejanja z OPN MOL ID. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V postopku izdelave OPN MOL ID so bili upoštevani enotni kriteriji 
za določitev območij urejanja z OPPN. OPPN je namenjen 
izboljšanju bivalnih razmer za obstoječe stanovanjske stavbe. 
Kombinacija namenske rabe prostora SScv – pretežno 
večstanovanjske površine in tipologije NV (visoka prostostoječa 
stavba v zelenju, ki se z nobeno stranico ne stika s sosednjimi 



stavbami: vila, vila blok je stanovanjska stavba s tremi ali več 
stanovanji) dopušča tri- in večstanovanjske stavbe. 

 

Vlagatelj pobude V. in M. Režek 

Zaporedna številka 
pobude 

840 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 50/3, k. o. Tacen, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 50/3, k. o. Tacen, iz kmetijskih zemljišč v 
zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Z nadaljnjimi 
posegi v kmetijska zemljišča bi bili v neskladju s strateškimi 
izhodišči, ki narekujejo trajnostno in racionalno rabo prostora, ki jo 
dosežemo z zgostitvami poselitve znotraj sedanjih zazidalnih 
površin (zapolnitve, zaokrožitve, prenove) ter preprečevanjem in 
sanacijo razpršene gradnje. 

 

Vlagatelj pobude M. Rožič 

Zaporedna številka 
pobude 

1074 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 59/6, 59/7, 59/8 in 59/9, k. o. Tacen, iz kmetijskih zemljišč v 
zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske 
rabe zemljišča parc. št. 59/6, 59/7, 59/8 in 59/9, k. o. Tacen, iz 
kmetijskih zemljišč v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
območju naravne vrednote in na območju varstva kmetijskih 
zemljišč. Z nadaljnjimi posegi v kmetijska zemljišča bi bili v 
neskladju s strateškimi izhodišči, ki narekujejo trajnostno in 
racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z zgostitvami poselitve 
znotraj sedanjih zazidalnih površin (zapolnitve, zaokrožitve, 
prenove) ter preprečevanjem in sanacijo razpršene gradnje. 

 

Vlagatelj pobude RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko 

Zaporedna številka 
pobude 

1334 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na območje možne izključne rabe za potrebe 
obrambe Šmarna gora in njegovo vplivno območje. Ministrstvo za 
obrambo Republike Slovenije pojasnjuje, da območje Šmarna gora 
v Mestni občini Ljubljana ni več perspektivno območje možne 
izključne rabe za potrebe obrambe in ga v prostorskih aktih skupaj 
z njegovim vplivnim območjem ni več treba upoštevati.Pobuda se 
nanaša na območje možne izključne rabe za potrebe obrambe 



Šmarna gora in njegovo vplivno območje. Ministrstvo za obrambo 
Republike Slovenije pojasnjuje, da območje Šmarna gora v Mestni 
občini Ljubljana ni več perspektivno območje možne izključne rabe 
za potrebe obrambe in ga v prostorskih aktih skupaj z njegovim 
vplivnim območjem ni več treba upoštevati. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda se upošteva. Območje Šmarne gore se izključi iz območij 
možne izključne rabe za potrebe obrambe. 

 

Vlagatelj pobude U. Rubido 

Zaporedna številka 
pobude 

374 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 201/3, k. o. Šmartno pod Šmarno goro, iz kmetijskih zemljišč v 
zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske 
rabe zemljišča parc. št. 201/3, k. o. Šmartno pod Šmarno goro, iz 
kmetijskih zemljišč v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg je v skladu z urbanističnimi kriteriji zgoščanja in 
zaokroževanja naselij. 

 

Vlagatelj pobude B. Rušt 

Zaporedna številka 
pobude 

1744 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 318/1, k. o. Šmartno pod Šmarno goro, iz kmetijskih zemljišč 
(K2) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se 
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 318/1, k. 
o. Šmartno pod Šmarno goro, iz kmetijskih zemljišč (K2) v 
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Predlagani poseg se ne navezuje neposredno na obstoječo 
poselitev in posega v prostor preko obstoječega grajenega roba 
naselja (obstoječe ceste). Predlagani poseg ni v skladu z 
varstvenimi režimi, saj se nahaja na območju varstva najboljših 
kmetijskih zemljišč (K1). Z nadaljnjimi posegi v kmetijska zemljišča 
bi bili v neskladju s strateškimi izhodišči, ki narekujejo trajnostno in 
racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z zgostitvami poselitve 
znotraj sedanjih zazidalnih površin (zapolnitve, zaokrožitve, 
prenove) ter preprečevanjem in sanacijo razpršene gradnje. 

 

Vlagatelj pobude B. Sirnik 

Zaporedna številka 
pobude 

1513 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 793, k. o. Gameljne, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 793, k. o. Gameljne, 
iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko 



gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanja vrzeli. 
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
vodovarstvenem območju z manj strogim vodovarstvenim režimom 
(VVO IIb) vodonosnika Ljubljanskega polja in na območju varstva 
najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Z nadaljnjimi posegi v kmetijska 
zemljišča bi bili v neskladju s strateškimi izhodišči, ki narekujejo 
trajnostno in racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z zgostitvami 
poselitve znotraj sedanjih zazidalnih površin (zapolnitve, 
zaokrožitve, prenove) ter preprečevanjem in sanacijo razpršene 
gradnje. 

 

Vlagatelj pobude M. M. Skok 

Zaporedna številka 
pobude 

504 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 327/7, k. o. Gameljne, iz kmetijskih zemljišč (K2) v zazidljivo 
zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 327/7, k. o. Gameljne, iz kmetijskih zemljišč (K2) 
v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
območju varstva kmetijskih zemljišč. Z nadaljnjimi posegi v 
kmetijska zemljišča bi bili v neskladju s strateškimi izhodišči, ki 
narekujejo trajnostno in racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z 
zgostitvami poselitve znotraj sedanjih zazidalnih površin 
(zapolnitve, zaokrožitve, prenove) ter preprečevanjem in sanacijo 
razpršene gradnje. 

 

Vlagatelj pobude N. Skok 

Zaporedna številka 
pobude 

215 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na možnost gradnje vrtca oz. postavitev 
kontejnerske izvedbe vrtca na zemljišču parc. št. 694/5 in 669/1, k. 
o. Gameljne.Pobuda se nanaša na možnost gradnje vrtca oz. 
postavitev kontejnerske izvedbe vrtca na zemljišču parc. št. 694/5 
in 669/1, k. o. Gameljne. 

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

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Po splošnih določilih Odloka OPN MOL ID so v območju namenske 
rabe CU – osrednja območja centralnih dejavnosti dopustne tudi 
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 
kamor so uvrščene tudi stavbe za predšolsko vzgojo. 
Velikost EUP ŠG-186 znaša 2.460 m2, kar za določitev kapacitete 
vrtca z upoštevanjem predpisov o normativih in minimalnih 
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (najmanj 25,00 m2 / 
otroka oz. izjemoma tudi manj, če so v oddaljenosti manj kot 
100,00 m vrtca zelene površine, ki jih je mogoče uporabljati za igro 
otrok, vendar ne manj kot 15,00 m2 zemljišča na otroka) zadošča 



za 4 oddelke (normativ 22 otrok / oddelek). 
EUP ŠG-9 je namenjena ZS – površine za oddih, rekreacijo in 
šport. Ker izpolnjuje pogoj maksimalne oddaljenosti od vrtca 
(največ 100,00 m), kar omogoča uporabo zelenih površin za igro 
otrok, je v EUP ŠG-186 omogočena gradnja 6-oddelčnega vrtca s 
kapaciteto 132 otrok (z upoštevanjem minimalnega normativa 
15,00 m2 / otroka). 
Namembnost območja EUP ŠG-186 pomeni tako dopustnost 
gradnje vrtca kot tudi postavitve kontejnerske izvedbe vrtca. 

 

Vlagatelj pobude M. Stare 

Zaporedna številka 
pobude 

1078 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 453/1, k. o. Gameljne, iz kmetijskih zemljišč (K2) v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 453/1, k. o. 
Gameljne, iz kmetijskih zemljišč (K2) v zazidljivo zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
območju varstva kmetijskih zemljišč. Z nadaljnjimi posegi v 
kmetijska zemljišča bi bili v neskladju s strateškimi izhodišči, ki 
narekujejo trajnostno in racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z 
zgostitvami poselitve znotraj sedanjih zazidalnih površin 
(zapolnitve, zaokrožitve, prenove) ter preprečevanjem in sanacijo 
razpršene gradnje. 

 

Vlagatelj pobude E. Strojko 

Zaporedna številka 
pobude 

683 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izris RL načrtovane dostopne ceste do 
novega naselja v Gameljnah, na predlog povezave stanovanjskega 
naselja z obstoječimi javnimi cestami in na predlog utrditve brežine 
Gameljščice.Pobuda se nanaša na izris RL načrtovane dostopne 
ceste do novega naselja v Gameljnah, na predlog povezave 
stanovanjskega naselja z obstoječimi javnimi cestami in na predlog 
utrditve brežine Gameljščice. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Na obravnavanem območju je cestno omrežje podhranjeno in 
dotrajano. Obstoječe prometnice so zelo ozke in slepo zaključene. 
Gosta obstoječa zazidanost, razdrobljenost zemljišč in zahteven 
teren (razgiban relief, nestabilna tla, prepredenost s hudourniškimi 
strugami) dodatno povečujejo zahtevnost urejanja prometne mreže. 
Osnovna zahteva prometnega urejanja na obravnavanem območju 
je vzpostavitev prometne mreže, ki bo omogočala tudi (vsaj eno) 
krožno pot vsem vrstam prometnih uporabnikov. To je: sodobno 
prometno omrežje mora poleg dostopa za stanovalce in izvajalce 
dejavnosti v prostoru omogočati tudi učinkovito dostopnost 
izvajalcem mestnih javnih služb (odvoz odpadkov, vzdrževanje 



komunalnih naprav, vzdrževanje cest, približevanje javnega 
prometa poseljenim območjem...), intervencijskim službam in 
reševalcem ter omogočati enostavno določitev obvozov v izrednih 
primerih (npr. v primerih naravnih nesreč). Regulacijski elementi v 
veljavnem OPN MOL ID določajo posodobljeno prometno mrežo z 
upoštevanjem minimalnih prometno tehničnih in prometno 
varnostnih elementov. Skladno z določili odloka OPN MOL ID, 23. 
člen, (3)točka, prva alineja, je v postopku OPPN ali na podlagi 
gradbenega dovoljenja za cesto ali s projektom za izvedbo 
rekonstrukcije ceste dopustno ob soglasju organa Mestne uprave 
MOL, pristojnega za promet, prilagoditi traso ceste projektni rešitvi. 

 

Vlagatelj pobude A. Tomšič 

Zaporedna številka 
pobude 

1076 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 196, k. o. Gameljne, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 196, k. o. Gameljne, 
iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko 
gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
vodovarstvenem območju z manj strogim vodovarstvenim režimom 
(VVO IIb) vodonosnika Ljubljanskega polja in na območju varstva 
najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Z nadaljnjimi posegi v kmetijska 
zemljišča bi bili v neskladju s strateškimi izhodišči, ki narekujejo 
trajnostno in racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z zgostitvami 
poselitve znotraj sedanjih zazidalnih površin (zapolnitve, 
zaokrožitve, prenove) ter preprečevanjem in sanacijo razpršene 
gradnje. 

 

Vlagatelj pobude P. Tomšič 

Zaporedna številka 
pobude 

686 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 449 k. o. Tacen, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo zemljišče 
(SSse).Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 449 k. o. Tacen, iz kmetijskih zemljišč v 
zazidljivo zemljišče (SSse). 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Poseg bi predstavljal razpršeno gradnjo, ki v prostoru predstavlja 
negativni pojav, le-tega pa je potrebno v največji možni meri 
sanirati in omejiti, saj je zanj značilna neracionalna izraba prostora, 
nezadostna komunalna opremljenost, ipd. Predlagani poseg ni v 
skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na območju naravne 
vrednote, na območju plazljivih in erozijsko nevarnih območij in na 
območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Z nadaljnjimi 



posegi v kmetijska zemljišča bi bili v neskladju s strateškimi 
izhodišči, ki narekujejo trajnostno in racionalno rabo prostora, ki jo 
dosežemo z zgostitvami poselitve znotraj sedanjih zazidalnih 
površin (zapolnitve, zaokrožitve, prenove) ter preprečevanjem in 
sanacijo razpršene gradnje. Predlagani poseg ni v skladu s 
strateškimi izhodišči ohranjanja vmesnih zelenih cezur, ki 
omogočajo komunikacijo med nosilnimi krajinskimi prvinami in tako 
ohranjajo celovitost urbanih enot (naselij). 

 

Vlagatelj pobude P. Tomšič 

Zaporedna številka 
pobude 

691 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 466, k. o. Tacen, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo zemljišče 
(SSse).Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 466, k. o. Tacen, iz kmetijskih zemljišč v 
zazidljivo zemljišče (SSse). 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Z nadaljnjimi 
posegi v kmetijska zemljišča bi bili v neskladju s strateškimi 
izhodišči, ki narekujejo trajnostno in racionalno rabo prostora, ki jo 
dosežemo z zgostitvami poselitve znotraj sedanjih zazidalnih 
površin (zapolnitve, zaokrožitve, prenove) ter preprečevanjem in 
sanacijo razpršene gradnje. Predlagani poseg ni v skladu s 
strateškimi izhodišči ohranjanja vmesnih zelenih cezur, ki 
omogočajo komunikacijo med nosilnimi krajinskimi prvinami in tako 
ohranjajo celovitost urbanih enot (naselij). 

 

Vlagatelj pobude A. in M. Videtič 

Zaporedna številka 
pobude 

930 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 458/6, k. o. Šmartno pod Šmarno goro, iz kmetijskih zemljišč 
(K2) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se 
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 458/6, k. 
o. Šmartno pod Šmarno goro, iz kmetijskih zemljišč (K2) v 
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
območju Natura 2000, na ekološko pomembnem območju ter na 
območju plazljivih in erozijsko nevarnih območij. Predlagani poseg 
je v neskladju s strateškimi izhodišči, ki narekujejo trajnostno in 
racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z zgostitvami poselitve 
znotraj sedanjih zazidalnih površin (zapolnitve, zaokrožitve, 
prenove) ter preprečevanjem in sanacijo razpršene gradnje. 

 



Vlagatelj pobude Vila Nova d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

1521 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izločitev zemljišča parc. št. 62/8, 63/13 in 71, 
k. o. Šmartno pod Šmarno goro iz načina urejanja z OPPN v način 
urejanja z OPN MOL in na spremembo namenske rabe zemljišča 
parc. št. 62/8 in 63/13, k. o. Šmartno pod Šmarno goro, iz območja 
centralnih dejavnosti (CDo) v območje stanovanj.Pobuda se 
nanaša na izločitev zemljišča parc. št. 62/8, 63/13 in 71, k. o. 
Šmartno pod Šmarno goro iz načina urejanja z OPPN v način 
urejanja z OPN MOL in na spremembo namenske rabe zemljišča 
parc. št. 62/8 in 63/13, k. o. Šmartno pod Šmarno goro, iz območja 
centralnih dejavnosti (CDo) v območje stanovanj. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda za spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 62/8 in 
63/13, k. o. Šmartno pod Šmarno goro, iz območja centralnih 
dejavnosti (CDo) v območje stanovanj, ni sprejemljiva. Predlagani 
poseg pomeni namreč zmanjšanje EUP ŠG-307 (ki je namenjen za 
predšolsko vzgojo – vrtec, za ureditev zunanjih zelenih, športnih in 
rekreacijskih površin za potrebe OŠ Šmartno pod Šmarno goro, za 
ureditev zunanjih športnih in rekreacijskih površin za potrebe 
okoliških prebivalcev ter za ureditev otroškega igrišča) za cca. 
2.150 m2. Iz analize potreb po površinah za izgradnjo 
načrtovanega vrtca, javnega otroškega igrišča v naselju Šmartno 
pod Šmarno goro, zunanjih športnih in rekreacijskih površin za 
potrebe prebivalcev in OŠ Šmartno pod Šmarno goro je razvidno, 
da le-te že sedaj, brez zmanjšanja EUP, presegajo tem ureditvam 
namenjeno površino EUP ŠG-307 (cca. 9.180 m2). 
 
Pobuda za spremembo načina urejanja za območje stanovanjske 
gradnje iz OPPN v način urejanja z OPN MOL ID je sprejemljiva. 
Način urejanja se na podlagi izdelane celovite rešitve območja 
spremeni iz OPPN V OPN, tipologija pa se iz NA zaradi uskladitve 
z dejanskim stanjem v prostoru spremeni v tipologijo NV. 

 

Vlagatelj pobude Vila Nova d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

1562 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izločitev zemljišča parc. št. 62/8 in 63/13, k. 
o. Šmartno pod Šmarno goro iz načina urejanja z OPPN v način 
urejanja z OPN MOL in na spremembo namenske rabe zemljišča 
parc. št. 62/8 in 63/13, k. o. Šmartno pod Šmarno goro, iz območja 
centralnih dejavnosti (CDo) v območje stanovanj.Pobuda se 
nanaša na izločitev zemljišča parc. št. 62/8 in 63/13, k. o. Šmartno 
pod Šmarno goro iz načina urejanja z OPPN v način urejanja z 
OPN MOL in na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 
62/8 in 63/13, k. o. Šmartno pod Šmarno goro, iz območja 
centralnih dejavnosti (CDo) v območje stanovanj. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda za spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 62/8 in 
63/13, k. o. Šmartno pod Šmarno goro, iz območja centralnih 
dejavnosti (CDo) v območje stanovanj, ni sprejemljiva. Predlagani 
poseg pomeni namreč zmanjšanje EUP ŠG-307 (ki je namenjen za 



predšolsko vzgojo – vrtec, za ureditev zunanjih zelenih, športnih in 
rekreacijskih površin za potrebe OŠ Šmartno pod Šmarno goro, za 
ureditev zunanjih športnih in rekreacijskih površin za potrebe 
okoliških prebivalcev ter za ureditev otroškega igrišča) za cca. 
2.150 m2. Iz analize potreb po površinah za izgradnjo 
načrtovanega vrtca, javnega otroškega igrišča v naselju Šmartno 
pod Šmarno goro, zunanjih športnih in rekreacijskih površin za 
potrebe prebivalcev in OŠ Šmartno pod Šmarno goro je razvidno, 
da le-te že sedaj, brez zmanjšanja EUP, presegajo tem ureditvam 
namenjeno površino EUP ŠG-307 (cca. 9.180 m2). 
 
Pobuda za spremembo načina urejanja za območje stanovanjske 
gradnje iz OPPN v način urejanja z OPN MOL ID je sprejemljiva. 
Način urejanja se na podlagi izdelane celovite rešitve območja 
spremeni iz OPPN V OPN, tipologija pa se iz NA zaradi uskladitve 
z dejanskim stanjem v prostoru spremeni v tipologijo NV. 

 

Vlagatelj pobude Vodovod-Kanalizacija d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

1791 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 602/4, k. o. Tacen, iz območja stanovanj (SSse) v območja 
okoljske infrastrukture (O).Pobuda se nanaša na spremembo 
namenske rabe zemljišča parc. št. 602/4, k. o. Tacen, iz območja 
stanovanj (SSse) v območja okoljske infrastrukture (O). 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

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

 

Vlagatelj pobude Vodovod-Kanalizacija d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

1792 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 587/2, k. o. Tacen, iz kmetijskih zemljišč (K1) v območja 
okoljske infrastrukture (O).Pobuda se nanaša na spremembo 
namenske rabe zemljišča parc. št. 587/2, k. o. Tacen, iz kmetijskih 
zemljišč (K1) v območja okoljske infrastrukture (O). 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

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

 

Vlagatelj pobude Vodovod-Kanalizacija d.o.o. 

Zaporedna številka 1871 



pobude 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 667/39, k. o. Gameljne, iz območja stanovanj (SSse) v območja 
okoljske infrastrukture (O).Pobuda se nanaša na spremembo 
namenske rabe zemljišča parc. št. 667/39, k. o. Gameljne, iz 
območja stanovanj (SSse) v območja okoljske infrastrukture (O). 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Gradnja komunalnih objektov, vodov in naprav je sistemsko 
dopustna, skladno s 1. in 2. odstavkom 12. člena OPN MOL ID, 
praktično na celotnem območju OPN MOL ID, zato opredelitev 
območja z namensko ni potrebna. 
Območje črpališča se opredeli na karti 4.1. »Oskrba s pitno vodo«. 

 

Vlagatelj pobude Vodovod-Kanalizacija d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

1872 

Povzetek pobude 43. Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča 
parc. št. 516/6 in 521/10, k. o. Gameljne, iz območja stanovanj 
(SSse) v območja okoljske infrastrukture (O).43. Pobuda se nanaša 
na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 516/6 in 521/10, 
k. o. Gameljne, iz območja stanovanj (SSse) v območja okoljske 
infrastrukture (O). 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V projektu »Dograditev javne kanalizacije in ureditev vodovoda na 
območju Gameljn (aglomeracija 3637)«, IDZ št. proj.: 2637, JP VO-
KA, je predvidena povezava projektiranih vodovodov na obstoječo 
hidro postajo Gameljne, zato lokacija za postavitev nove hidro 
postaje (prečrpalnice - parc. št. 516/6 in 521/10, k. o. Gameljne) ni 
več aktualna, posledično ni potrebno iskati zemljišča za njeno 
postavitev. 

 

Vlagatelj pobude Vodovod-Kanalizacija d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

1873 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na pravilen vris lokacije črpališča, ki je sedaj 
napačno vrisano na parc. št. 513/5, k. o. Gameljne, in sicer na 
parc. št. 1540/1, k. o. Gameljne.Pobuda se nanaša na pravilen vris 
lokacije črpališča, ki je sedaj napačno vrisano na parc. št. 513/5, k. 
o. Gameljne, in sicer na parc. št. 1540/1, k. o. Gameljne. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V fazi izdelave SD OPN MOL ID je bilo ugotovljeno, da črpališče na 
tej lokaciji ni potrebno, zato se ga iz OPN MOL ID izbriše. 

 

Vlagatelj pobude J. in A. Vrbančić 

Zaporedna številka 
pobude 

1116 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 459/3, k. o. Šmartno pod Šmarno goro, iz kmetijskih zemljišč 
(K2) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se 
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 459/3, k. 
o. Šmartno pod Šmarno goro, iz kmetijskih zemljišč (K2) v 



zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli ter 
ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na območju Natura 
2000 in na ekološko pomembnem območju, hkrati pa bi pomenil 
tudi poseganje v gozd, ki je opredeljen kot gozd z izjemno 
poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami, v katerem krčenje 
gozdnih površin ni dopustno. Predlagani poseg je v neskladju s 
strateškimi izhodišči, ki narekujejo trajnostno in racionalno rabo 
prostora, ki jo dosežemo z zgostitvami poselitve znotraj sedanjih 
zazidalnih površin (zapolnitve, zaokrožitve, prenove) ter 
preprečevanjem in sanacijo razpršene gradnje. 

 

Vlagatelj pobude U. Vuga 

Zaporedna številka 
pobude 

513 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 497/4, k. o. Tacen iz kmetijskih zemljišč (K1) in gozdnih zemljišč 
(Go) v zazidljivo zemljišče za namen izvajanja kinološke 
dejavnosti.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 497/4, k. o. Tacen iz kmetijskih zemljišč (K1) in 
gozdnih zemljišč (Go) v zazidljivo zemljišče za namen izvajanja 
kinološke dejavnosti. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda se upošteva. Razvoj tovrstnih dejavnosti vzdolž reke Save 
je skladen s strateškimi izhodišči. 

 

Vlagatelj pobude S. Zakrajšek 

Zaporedna številka 
pobude 

1515 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 241/2, 244/11, 241/4, 241/7, 244/21 in 241/3, k. o. Tacen, iz 
kmetijskih zemljišč (K2) v zazidljivo zemljišče (SSse).Pobuda se 
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 241/2, 
244/11, 241/4, 241/7, 244/21 in 241/3, k. o. Tacen, iz kmetijskih 
zemljišč (K2) v zazidljivo zemljišče (SSse). 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Poseg bi predstavljal razpršeno gradnjo, ki v prostoru predstavlja 
negativni pojav, le-tega pa je potrebno v največji možni meri 
sanirati in omejiti, saj je zanj značilna neracionalna izraba prostora, 
nezadostna komunalna opremljenost, ipd. Z nadaljnjimi posegi v 
kmetijska zemljišča bi bili v neskladju s strateškimi izhodišči, ki 
narekujejo trajnostno in racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z 
zgostitvami poselitve znotraj sedanjih zazidalnih površin 
(zapolnitve, zaokrožitve, prenove) ter preprečevanjem in sanacijo 
razpršene gradnje. 

 

Vlagatelj pobude Zavod za ribištvo Slovenije 



Zaporedna številka 
pobude 

2461 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na umestitev ribiškega učnega parka v EUP 
ŠG-467.Pobuda se nanaša na umestitev ribiškega učnega parka v 
EUP ŠG-467. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda se upošteva na način, da se z namenom ureditve ribiškega 
učnega parka namenska raba prostora spremeni v ZPp - parki, 
določi pa se tudi podrobna merila, ki omogočajo umestitev 
ribiškega parka v območje. 

 

Vlagatelj pobude I. Zore 

Zaporedna številka 
pobude 

1545 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 245/10, k. o. Tacen, iz kmetijskih zemljišč (K2) v zazidljivo 
zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 245/10, k. o. Tacen, iz kmetijskih zemljišč (K2) v 
zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Poseg bi predstavljal razpršeno gradnjo, ki v prostoru predstavlja 
negativni pojav, le-tega pa je potrebno v največji možni meri 
sanirati in omejiti, saj je zanj značilna neracionalna izraba prostora, 
nezadostna komunalna opremljenost, ipd. Predlagani poseg ni v 
skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na območju naravne 
vrednote in na območju Natura 2000. 

 

Vlagatelj pobude L. Žakelj 

Zaporedna številka 
pobude 

894 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 485/2 in 485/8, k. o. Tacen, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 485/2 in 485/8, k. o. Tacen, iz kmetijskih zemljišč 
v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Z nadaljnjimi 
posegi v kmetijska zemljišča bi bili v neskladju s strateškimi 
izhodišči, ki narekujejo trajnostno in racionalno rabo prostora, ki jo 
dosežemo z zgostitvami poselitve znotraj sedanjih zazidalnih 
površin (zapolnitve, zaokrožitve, prenove) ter preprečevanjem in 
sanacijo razpršene gradnje. Predlagani poseg ni v skladu s 
strateškimi izhodišči ohranjanja vmesnih zelenih cezur, ki 
omogočajo komunikacijo med nosilnimi krajinskimi prvinami in tako 
ohranjajo celovitost urbanih enot (naselij). 

 



Vlagatelj pobude L. Žakelj 

Zaporedna številka 
pobude 

897 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 59/1 k. o. Tacen, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 59/1 k. o. Tacen, iz kmetijskih zemljišč v 
zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
območju naravne vrednote in na območju varstva kmetijskih 
zemljišč. Z nadaljnjimi posegi v kmetijska zemljišča bi bili v 
neskladju s strateškimi izhodišči, ki narekujejo trajnostno in 
racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z zgostitvami poselitve 
znotraj sedanjih zazidalnih površin (zapolnitve, zaokrožitve, 
prenove) ter preprečevanjem in sanacijo razpršene gradnje. 

 

Vlagatelj pobude M. Žakelj 

Zaporedna številka 
pobude 

1075 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 59/6, 59/7, 59/8 in 59/9, k. o. Tacen, iz kmetijskih zemljišč v 
zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske 
rabe zemljišča parc. št. 59/6, 59/7, 59/8 in 59/9, k. o. Tacen, iz 
kmetijskih zemljišč v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
območju naravne vrednote in na območju varstva kmetijskih 
zemljišč. Z nadaljnjimi posegi v kmetijska zemljišča bi bili v 
neskladju s strateškimi izhodišči, ki narekujejo trajnostno in 
racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z zgostitvami poselitve 
znotraj sedanjih zazidalnih površin (zapolnitve, zaokrožitve, 
prenove) ter preprečevanjem in sanacijo razpršene gradnje. 

 

Vlagatelj pobude M. Žakelj 

Zaporedna številka 
pobude 

893 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 544/2 k. o. Tacen, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče (SSse).Pobuda se nanaša na spremembo namenske 
rabe zemljišča parc. št. 544/2 k. o. Tacen, iz kmetijskih zemljišč 
(K1) v zazidljivo zemljišče (SSse). 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
območju naravne vrednote in na območju varstva najboljših 
kmetijskih zemljišč (K1). Z nadaljnjimi posegi v kmetijska zemljišča 



bi bili v neskladju s strateškimi izhodišči, ki narekujejo trajnostno in 
racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z zgostitvami poselitve 
znotraj sedanjih zazidalnih površin (zapolnitve, zaokrožitve, 
prenove) ter preprečevanjem in sanacijo razpršene gradnje. 

 

Vlagatelj pobude M. Žakelj 

Zaporedna številka 
pobude 

895 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 56 k. o. Tacen, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 56 k. o. Tacen, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
območju naravne vrednote in na območju varstva kmetijskih 
zemljišč. Z nadaljnjimi posegi v kmetijska zemljišča bi bili v 
neskladju s strateškimi izhodišči, ki narekujejo trajnostno in 
racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z zgostitvami poselitve 
znotraj sedanjih zazidalnih površin (zapolnitve, zaokrožitve, 
prenove) ter preprečevanjem in sanacijo razpršene gradnje. 

 

Vlagatelj pobude M. Žakelj 

Zaporedna številka 
pobude 

898 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 486/1, k. o. Tacen, iz kmetijskih zemljišč v zazidljivo zemljišče 
(SSse).Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 486/1, k. o. Tacen, iz kmetijskih zemljišč v 
zazidljivo zemljišče (SSse). 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji, saj ne pomeni 
zaokrožitve zazidave obstoječega naselja in zapolnjevanja vrzeli. 
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na 
območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Z nadaljnjimi 
posegi v kmetijska zemljišča bi bili v neskladju s strateškimi 
izhodišči, ki narekujejo trajnostno in racionalno rabo prostora, ki jo 
dosežemo z zgostitvami poselitve znotraj sedanjih zazidalnih 
površin (zapolnitve, zaokrožitve, prenove) ter preprečevanjem in 
sanacijo razpršene gradnje. Predlagani poseg ni v skladu s 
strateškimi izhodišči ohranjanja vmesnih zelenih cezur, ki 
omogočajo komunikacijo med nosilnimi krajinskimi prvinami in tako 
ohranjajo celovitost urbanih enot (naselij). 

 

Vlagatelj pobude Žale JP d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

1934 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na dopustnost urejanja novih grobnih polj 
znotraj območja pokopališča Šmartno pod Šmarno goro ali širitev 



pokopališča na kmetijska zemljišča severno od obstoječega 
pokopališča.Pobuda se nanaša na dopustnost urejanja novih 
grobnih polj znotraj območja pokopališča Šmartno pod Šmarno 
goro ali širitev pokopališča na kmetijska zemljišča severno od 
obstoječega pokopališča. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

"Pobuda, ki se nanaša na dopustnost urejanja novih grobnih polj 
znotraj območja pokopališča Šmartno pod Šmarno goro, se 
upošteva. Iz urbanističnih pogojev EUP ŠG-168 se črta določilo: 
»Urejanje novih grobnih polj ni dopustno.«. 
 
Pobuda, ki se nanaša na širitev pokopališča na kmetijska zemljišča 
severno od obstoječega pokopališča, se ne upošteva. Širitev 
pokopališča na kmetijska zemljišča zaradi dopustnosti urejanja 
novih grobnih polj znotraj območja pokopališča ni potrebna. 
Predlagani poseg ni v skladu s Strateškim delom OPN MOL ID niti 
ni v skladu z varstvenimi režimi. Območje širitve se nahaja na 
vodovarstvenem območju z manj strogim vodovarstvenim režimom 
(VVO IIb) vodonosnika Ljubljanskega polja in na območju varstva 
najboljših kmetijskih zemljišč (K1)." 

 

 


