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Amicus d.o.o.
781
Sprememba se nanaša možnost postavitve objekta za oglaševanje
na delu zemljišča parc. št. 993/1 k. o. Trnovsko predmestje. Menijo,
da predlagana lokacija, ki se nahaja med avtocestnim prostorom in
oblikovno nekvalitetno ter neenotno stanovanjsko pozidavo na
Rakovi jelši, že sedaj degradirana saj pogled na barje zastira
omenjena pozidava. Kmetijska zemljišča so neobdelana in
poraščena z manj kvalitetnim samoniklim grmičevjem.Sprememba
se nanaša možnost postavitve objekta za oglaševanje na delu
zemljišča parc. št. 993/1 k. o. Trnovsko predmestje. Menijo, da
predlagana lokacija, ki se nahaja med avtocestnim prostorom in
oblikovno nekvalitetno ter neenotno stanovanjsko pozidavo na
Rakovi jelši, že sedaj degradirana saj pogled na barje zastira
omenjena pozidava. Kmetijska zemljišča so neobdelana in
poraščena z manj kvalitetnim samoniklim grmičevjem.
Pobuda ni sprejemljiva.
Območja za oglaševanje so bila določena na podlagi strokovnih
podlag, ki so določile tako gostoto objektov za oglaševanje in
lokacije, s katerimi ne bo presežena obremenitev, ki jo prostor MOL
danes še prenese. Novih lokacij za oglaševanje se zato ne dodaja.
Poleg tega postavitev objektov za oglaševanje na površinah z
namensko rabo ZPp, v skladu z veljavnim Odlokom OPN MOL ID,
ni dopustna.

N. Amon Podobnikar
578
Pobuda se nanaša na ureditev Mokrške ulice, in sicer z postavitvijo
stacionarnega merilca hitrosti in grbin.Pobuda se nanaša na
ureditev Mokrške ulice, in sicer z postavitvijo stacionarnega merilca
hitrosti in grbin.
Pobuda se ne nanaša na vsebine OPN MOL ID.
Določitev izgradnje stacionarnega merilca hitrosti in grbin ni
predmet OPN MOL ID. Dokument izgradnjo omogoča, dejanska
izgradnja pa se ne ureja s tem dokumentom.
ARHITEKTA Lipičar & Colja k.d
424
Pobuda se nanaša na ukinitev sanacijski OPPN 418 in urejanje
legalizacije objektov pod pogoji OPN ID MOL. Menijo, da izdelava
OPPN preveč kompleksna zaradi specifičnosti območja in že
obstoječih nelegalnih gradenj. Predlagajo, da se za omenjeno
območje dovoli legalizacija pod pogoji OPN MOL. Predlagajo, da
se zadevo reši na enak način kot se je reševalo legalizacijo črnih
gradenj na območju OPPN 419 (EUP: TR-387, TR-390, TR-428,
TR-442, TR-471). Na območju OPPN 419 je bil narejen posnetek
obstoječega stanja za vse črne gradnje. S sprejetjem predlogov
sprememb OPN MOL, je možna legalizacija črnih gradenj pod
določenimi pogoji ter v okviru posnetka obstoječega stanja. Enak
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način rešitve problema črnih gradenj se predlaga tudi za OPPN
418.Pobuda se nanaša na ukinitev sanacijski OPPN 418 in urejanje
legalizacije objektov pod pogoji OPN ID MOL. Menijo, da izdelava
OPPN preveč kompleksna zaradi specifičnosti območja in že
obstoječih nelegalnih gradenj. Predlagajo, da se za omenjeno
območje dovoli legalizacija pod pogoji OPN MOL. Predlagajo, da
se zadevo reši na enak način kot se je reševalo legalizacijo črnih
gradenj na območju OPPN 419 (EUP: TR-387, TR-390, TR-428,
TR-442, TR-471). Na območju OPPN 419 je bil narejen posnetek
obstoječega stanja za vse črne gradnje. S sprejetjem predlogov
sprememb OPN MOL, je možna legalizacija črnih gradenj pod
določenimi pogoji ter v okviru posnetka obstoječega stanja. Enak
način rešitve problema črnih gradenj se predlaga tudi za OPPN
418.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva tako, da se spremeni način urejanja in se
ukine OPPNdp. Ker so za predmetno območje že pripravljena
geodetski in katastrski načrt, pripravljena študija Protipoplavni
ukrepi za območje Rakova Jelša-jug (št. proj.: H03-FR/15, IZVO-R,
Ljubljana, 2015) in rešitev komunalnih vodov (vodovod,
kanalizacija), skladno s Strokovnimi podlagami s področja
vodovoda in kanalizacije za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID
(Javno podjetje vodovod kanalizacija d.o.o., Ljubljana, december
2014) izdelava OPPN ni več potrebna.
Gradnja v celotnem naselju odstopa od splošnih urbanističnih
pogojev - prevladuje zgoščena pozidava. Zato se na območju
določijo podrobni prostorski izvedbeni pogoji za odmike od
parcelne meje, velikost parcele, višino objektov in faktor
pozidanosti. Legalizacije in novogradnje objektov so dopustne po
izvedbi protipoplavnega ukrepa za zagotavljanje poplavne varnosti
območja. Urediti je treba dovoz in gospodarsko javno infrastrukturo.
ARHITEKTA Lipičar & Colja k.d
426
Pobuda se nanaša na ukinitev sanacijski OPPN 418 in urejanje
legalizacije objektov pod pogoji OPN ID MOL. Menijo, da izdelava
OPPN preveč kompleksna zaradi specifičnosti območja in že
obstoječih nelegalnih gradenj. Predlagajo, da se za omenjeno
območje dovoli legalizacija pod pogoji OPN MOL. Predlagajo, da
se zadevo reši na enak način kot se je reševalo legalizacijo črnih
gradenj na območju OPPN 419 (EUP: TR-387, TR-390, TR-428,
TR-442, TR-471). Na območju OPPN 419 je bil narejen posnetek
obstoječega stanja za vse črne gradnje. S sprejetjem predlogov
sprememb OPN MOL, je možna legalizacija črnih gradenj pod
določenimi pogoji ter v okviru posnetka obstoječega stanja. Enak
način rešitve problema črnih gradenj se predlaga tudi za OPPN
418.Pobuda se nanaša na ukinitev sanacijski OPPN 418 in urejanje
legalizacije objektov pod pogoji OPN ID MOL. Menijo, da izdelava
OPPN preveč kompleksna zaradi specifičnosti območja in že
obstoječih nelegalnih gradenj. Predlagajo, da se za omenjeno
območje dovoli legalizacija pod pogoji OPN MOL. Predlagajo, da
se zadevo reši na enak način kot se je reševalo legalizacijo črnih
gradenj na območju OPPN 419 (EUP: TR-387, TR-390, TR-428,
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TR-442, TR-471). Na območju OPPN 419 je bil narejen posnetek
obstoječega stanja za vse črne gradnje. S sprejetjem predlogov
sprememb OPN MOL, je možna legalizacija črnih gradenj pod
določenimi pogoji ter v okviru posnetka obstoječega stanja. Enak
način rešitve problema črnih gradenj se predlaga tudi za OPPN
418.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva tako, da se spremeni način urejanja in se
ukine OPPNdp. Ker so za predmetno območje že pripravljena
geodetski in katastrski načrt, pripravljena študija Protipoplavni
ukrepi za območje Rakova Jelša-jug (št. proj.: H03-FR/15, IZVO-R,
Ljubljana, 2015) in rešitev komunalnih vodov (vodovod,
kanalizacija), skladno s Strokovnimi podlagami s področja
vodovoda in kanalizacije za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID
(Javno podjetje vodovod kanalizacija d.o.o., Ljubljana, december
2014) izdelava OPPN ni več potrebna.
Gradnja v celotnem naselju odstopa od splošnih urbanističnih
pogojev - prevladuje zgoščena pozidava. Zato se na območju
določijo podrobni prostorski izvedbeni pogoji za odmike od
parcelne meje, velikost parcele, višino objektov in faktor
pozidanosti. Legalizacije in novogradnje objektov so dopustne po
izvedbi protipoplavnega ukrepa za zagotavljanje poplavne varnosti
območja. Urediti je treba dovoz in gospodarsko javno infrastrukturo.
ARHITEKTA Lipičar & Colja k.d
431
Pobuda se nanaša na ukinitev sanacijski OPPN 418 in urejanje
legalizacije objektov pod pogoji OPN ID MOL. Menijo, da izdelava
OPPN preveč kompleksna zaradi specifičnosti območja in že
obstoječih nelegalnih gradenj. Predlagajo, da se za omenjeno
območje dovoli legalizacija pod pogoji OPN MOL. Predlagajo, da
se zadevo reši na enak način kot se je reševalo legalizacijo črnih
gradenj na območju OPPN 419 (EUP: TR-387, TR-390, TR-428,
TR-442, TR-471). Na območju OPPN 419 je bil narejen posnetek
obstoječega stanja za vse črne gradnje. S sprejetjem predlogov
sprememb OPN MOL, je možna legalizacija črnih gradenj pod
določenimi pogoji ter v okviru posnetka obstoječega stanja. Enak
način rešitve problema črnih gradenj se predlaga tudi za OPPN
418.Pobuda se nanaša na ukinitev sanacijski OPPN 418 in urejanje
legalizacije objektov pod pogoji OPN ID MOL. Menijo, da izdelava
OPPN preveč kompleksna zaradi specifičnosti območja in že
obstoječih nelegalnih gradenj. Predlagajo, da se za omenjeno
območje dovoli legalizacija pod pogoji OPN MOL. Predlagajo, da
se zadevo reši na enak način kot se je reševalo legalizacijo črnih
gradenj na območju OPPN 419 (EUP: TR-387, TR-390, TR-428,
TR-442, TR-471). Na območju OPPN 419 je bil narejen posnetek
obstoječega stanja za vse črne gradnje. S sprejetjem predlogov
sprememb OPN MOL, je možna legalizacija črnih gradenj pod
določenimi pogoji ter v okviru posnetka obstoječega stanja. Enak
način rešitve problema črnih gradenj se predlaga tudi za OPPN
418.
Pobuda je sprejemljiva.

Obrazložitev stališča
do pobude

Pobuda se upošteva tako, da se spremeni način urejanja in se
ukine OPPNdp. Ker so za predmetno območje že pripravljena
geodetski in katastrski načrt, pripravljena študija Protipoplavni
ukrepi za območje Rakova Jelša-jug (št. proj.: H03-FR/15, IZVO-R,
Ljubljana, 2015) in rešitev komunalnih vodov (vodovod,
kanalizacija), skladno s Strokovnimi podlagami s področja
vodovoda in kanalizacije za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID
(Javno podjetje vodovod kanalizacija d.o.o., Ljubljana, december
2014) izdelava OPPN ni več potrebna.
Gradnja v celotnem naselju odstopa od splošnih urbanističnih
pogojev - prevladuje zgoščena pozidava. Zato se na območju
določijo podrobni prostorski izvedbeni pogoji za odmike od
parcelne meje, velikost parcele, višino objektov in faktor
pozidanosti. Legalizacije in novogradnje objektov so dopustne po
izvedbi protipoplavnega ukrepa za zagotavljanje poplavne varnosti
območja. Urediti je treba dovoz in gospodarsko javno infrastrukturo.
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Pobuda se nanaša na ukinitev sanacijski OPPN 418 in urejanje
legalizacije objektov pod pogoji OPN ID MOL. Menijo, da izdelava
OPPN preveč kompleksna zaradi specifičnosti območja in že
obstoječih nelegalnih gradenj. Predlagajo, da se za omenjeno
območje dovoli legalizacija pod pogoji OPN MOL. Predlagajo, da
se zadevo reši na enak način kot se je reševalo legalizacijo črnih
gradenj na območju OPPN 419 (EUP: TR-387, TR-390, TR-428,
TR-442, TR-471). Na območju OPPN 419 je bil narejen posnetek
obstoječega stanja za vse črne gradnje. S sprejetjem predlogov
sprememb OPN MOL, je možna legalizacija črnih gradenj pod
določenimi pogoji ter v okviru posnetka obstoječega stanja. Enak
način rešitve problema črnih gradenj se predlaga tudi za OPPN
418.Pobuda se nanaša na ukinitev sanacijski OPPN 418 in urejanje
legalizacije objektov pod pogoji OPN ID MOL. Menijo, da izdelava
OPPN preveč kompleksna zaradi specifičnosti območja in že
obstoječih nelegalnih gradenj. Predlagajo, da se za omenjeno
območje dovoli legalizacija pod pogoji OPN MOL. Predlagajo, da
se zadevo reši na enak način kot se je reševalo legalizacijo črnih
gradenj na območju OPPN 419 (EUP: TR-387, TR-390, TR-428,
TR-442, TR-471). Na območju OPPN 419 je bil narejen posnetek
obstoječega stanja za vse črne gradnje. S sprejetjem predlogov
sprememb OPN MOL, je možna legalizacija črnih gradenj pod
določenimi pogoji ter v okviru posnetka obstoječega stanja. Enak
način rešitve problema črnih gradenj se predlaga tudi za OPPN
418.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva tako, da se spremeni način urejanja in se
ukine OPPNdp. Ker so za predmetno območje že pripravljena
geodetski in katastrski načrt, pripravljena študija Protipoplavni
ukrepi za območje Rakova Jelša-jug (št. proj.: H03-FR/15, IZVO-R,
Ljubljana, 2015) in rešitev komunalnih vodov (vodovod,
kanalizacija), skladno s Strokovnimi podlagami s področja
vodovoda in kanalizacije za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID
(Javno podjetje vodovod kanalizacija d.o.o., Ljubljana, december

2014) izdelava OPPN ni več potrebna.
Gradnja v celotnem naselju odstopa od splošnih urbanističnih
pogojev - prevladuje zgoščena pozidava. Zato se na območju
določijo podrobni prostorski izvedbeni pogoji za odmike od
parcelne meje, velikost parcele, višino objektov in faktor
pozidanosti. Legalizacije in novogradnje objektov so dopustne po
izvedbi protipoplavnega ukrepa za zagotavljanje poplavne varnosti
območja. Urediti je treba dovoz in gospodarsko javno infrastrukturo.
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ARHITEKTA Lipičar & Colja k.d.
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Pobuda se nanaša na ukinitev sanacijski OPPN 418 in urejanje
legalizacije objektov pod pogoji OPN ID MOL. Menijo, da izdelava
OPPN preveč kompleksna zaradi specifičnosti območja in že
obstoječih nelegalnih gradenj. Predlagajo, da se za omenjeno
območje dovoli legalizacija pod pogoji OPN MOL. Predlagajo, da
se zadevo reši na enak način kot se je reševalo legalizacijo črnih
gradenj na območju OPPN 419 (EUP: TR-387, TR-390, TR-428,
TR-442, TR-471). Na območju OPPN 419 je bil narejen posnetek
obstoječega stanja za vse črne gradnje. S sprejetjem predlogov
sprememb OPN MOL, je možna legalizacija črnih gradenj pod
določenimi pogoji ter v okviru posnetka obstoječega stanja. Enak
način rešitve problema črnih gradenj se predlaga tudi za OPPN
418.Pobuda se nanaša na ukinitev sanacijski OPPN 418 in urejanje
legalizacije objektov pod pogoji OPN ID MOL. Menijo, da izdelava
OPPN preveč kompleksna zaradi specifičnosti območja in že
obstoječih nelegalnih gradenj. Predlagajo, da se za omenjeno
območje dovoli legalizacija pod pogoji OPN MOL. Predlagajo, da
se zadevo reši na enak način kot se je reševalo legalizacijo črnih
gradenj na območju OPPN 419 (EUP: TR-387, TR-390, TR-428,
TR-442, TR-471). Na območju OPPN 419 je bil narejen posnetek
obstoječega stanja za vse črne gradnje. S sprejetjem predlogov
sprememb OPN MOL, je možna legalizacija črnih gradenj pod
določenimi pogoji ter v okviru posnetka obstoječega stanja. Enak
način rešitve problema črnih gradenj se predlaga tudi za OPPN
418.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva tako, da se spremeni način urejanja in se
ukine OPPNdp. Ker so za predmetno območje že pripravljena
geodetski in katastrski načrt, pripravljena študija Protipoplavni
ukrepi za območje Rakova Jelša-jug (št. proj.: H03-FR/15, IZVO-R,
Ljubljana, 2015) in rešitev komunalnih vodov (vodovod,
kanalizacija), skladno s Strokovnimi podlagami s področja
vodovoda in kanalizacije za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID
(Javno podjetje vodovod kanalizacija d.o.o., Ljubljana, december
2014) izdelava OPPN ni več potrebna.
Gradnja v celotnem naselju odstopa od splošnih urbanističnih
pogojev - prevladuje zgoščena pozidava. Zato se na območju
določijo podrobni prostorski izvedbeni pogoji za odmike od
parcelne meje, velikost parcele, višino objektov in faktor
pozidanosti. Legalizacije in novogradnje objektov so dopustne po
izvedbi protipoplavnega ukrepa za zagotavljanje poplavne varnosti
območja. Urediti je treba dovoz in gospodarsko javno infrastrukturo.
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ARHITEKTA Lipičar & Colja k.d.
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Pobuda se nanaša na ukinitev sanacijski OPPN 418 in urejanje
legalizacije objektov pod pogoji OPN ID MOL. Menijo, da izdelava
OPPN preveč kompleksna zaradi specifičnosti območja in že
obstoječih nelegalnih gradenj. Predlagajo, da se za omenjeno
območje dovoli legalizacija pod pogoji OPN MOL. Predlagajo, da
se zadevo reši na enak način kot se je reševalo legalizacijo črnih
gradenj na območju OPPN 419 (EUP: TR-387, TR-390, TR-428,
TR-442, TR-471). Na območju OPPN 419 je bil narejen posnetek
obstoječega stanja za vse črne gradnje. S sprejetjem predlogov
sprememb OPN MOL, je možna legalizacija črnih gradenj pod
določenimi pogoji ter v okviru posnetka obstoječega stanja. Enak
način rešitve problema črnih gradenj se predlaga tudi za OPPN
418.Pobuda se nanaša na ukinitev sanacijski OPPN 418 in urejanje
legalizacije objektov pod pogoji OPN ID MOL. Menijo, da izdelava
OPPN preveč kompleksna zaradi specifičnosti območja in že
obstoječih nelegalnih gradenj. Predlagajo, da se za omenjeno
območje dovoli legalizacija pod pogoji OPN MOL. Predlagajo, da
se zadevo reši na enak način kot se je reševalo legalizacijo črnih
gradenj na območju OPPN 419 (EUP: TR-387, TR-390, TR-428,
TR-442, TR-471). Na območju OPPN 419 je bil narejen posnetek
obstoječega stanja za vse črne gradnje. S sprejetjem predlogov
sprememb OPN MOL, je možna legalizacija črnih gradenj pod
določenimi pogoji ter v okviru posnetka obstoječega stanja. Enak
način rešitve problema črnih gradenj se predlaga tudi za OPPN
418.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva tako, da se spremeni način urejanja in se
ukine OPPNdp. Ker so za predmetno območje že pripravljena
geodetski in katastrski načrt, pripravljena študija Protipoplavni
ukrepi za območje Rakova Jelša-jug (št. proj.: H03-FR/15, IZVO-R,
Ljubljana, 2015) in rešitev komunalnih vodov (vodovod,
kanalizacija), skladno s Strokovnimi podlagami s področja
vodovoda in kanalizacije za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID
(Javno podjetje vodovod kanalizacija d.o.o., Ljubljana, december
2014) izdelava OPPN ni več potrebna.
Gradnja v celotnem naselju odstopa od splošnih urbanističnih
pogojev - prevladuje zgoščena pozidava. Zato se na območju
določijo podrobni prostorski izvedbeni pogoji za odmike od
parcelne meje, velikost parcele, višino objektov in faktor
pozidanosti. Legalizacije in novogradnje objektov so dopustne po
izvedbi protipoplavnega ukrepa za zagotavljanje poplavne varnosti
območja. Urediti je treba dovoz in gospodarsko javno infrastrukturo.
ARHITEKTA Lipičar & Colja k.d.
428
Pobuda se nanaša na ukinitev sanacijski OPPN 418 in urejanje
legalizacije objektov pod pogoji OPN ID MOL. Menijo, da izdelava
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OPPN preveč kompleksna zaradi specifičnosti območja in že
obstoječih nelegalnih gradenj. Predlagajo, da se za omenjeno
območje dovoli legalizacija pod pogoji OPN MOL. Predlagajo, da
se zadevo reši na enak način kot se je reševalo legalizacijo črnih
gradenj na območju OPPN 419 (EUP: TR-387, TR-390, TR-428,
TR-442, TR-471). Na območju OPPN 419 je bil narejen posnetek
obstoječega stanja za vse črne gradnje. S sprejetjem predlogov
sprememb OPN MOL, je možna legalizacija črnih gradenj pod
določenimi pogoji ter v okviru posnetka obstoječega stanja. Enak
način rešitve problema črnih gradenj se predlaga tudi za OPPN
418.Pobuda se nanaša na ukinitev sanacijski OPPN 418 in urejanje
legalizacije objektov pod pogoji OPN ID MOL. Menijo, da izdelava
OPPN preveč kompleksna zaradi specifičnosti območja in že
obstoječih nelegalnih gradenj. Predlagajo, da se za omenjeno
območje dovoli legalizacija pod pogoji OPN MOL. Predlagajo, da
se zadevo reši na enak način kot se je reševalo legalizacijo črnih
gradenj na območju OPPN 419 (EUP: TR-387, TR-390, TR-428,
TR-442, TR-471). Na območju OPPN 419 je bil narejen posnetek
obstoječega stanja za vse črne gradnje. S sprejetjem predlogov
sprememb OPN MOL, je možna legalizacija črnih gradenj pod
določenimi pogoji ter v okviru posnetka obstoječega stanja. Enak
način rešitve problema črnih gradenj se predlaga tudi za OPPN
418.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva tako, da se spremeni način urejanja in se
ukine OPPNdp. Ker so za predmetno območje že pripravljena
geodetski in katastrski načrt, pripravljena študija Protipoplavni
ukrepi za območje Rakova Jelša-jug (št. proj.: H03-FR/15, IZVO-R,
Ljubljana, 2015) in rešitev komunalnih vodov (vodovod,
kanalizacija), skladno s Strokovnimi podlagami s področja
vodovoda in kanalizacije za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID
(Javno podjetje vodovod kanalizacija d.o.o., Ljubljana, december
2014) izdelava OPPN ni več potrebna.
Gradnja v celotnem naselju odstopa od splošnih urbanističnih
pogojev - prevladuje zgoščena pozidava. Zato se na območju
določijo podrobni prostorski izvedbeni pogoji za odmike od
parcelne meje, velikost parcele, višino objektov in faktor
pozidanosti. Legalizacije in novogradnje objektov so dopustne po
izvedbi protipoplavnega ukrepa za zagotavljanje poplavne varnosti
območja. Urediti je treba dovoz in gospodarsko javno infrastrukturo.
ARHITEKTA Lipičar & Colja k.d.
429
Pobuda se nanaša na ukinitev sanacijski OPPN 418 in urejanje
legalizacije objektov pod pogoji OPN ID MOL. Menijo, da izdelava
OPPN preveč kompleksna zaradi specifičnosti območja in že
obstoječih nelegalnih gradenj. Predlagajo, da se za omenjeno
območje dovoli legalizacija pod pogoji OPN MOL. Predlagajo, da
se zadevo reši na enak način kot se je reševalo legalizacijo črnih
gradenj na območju OPPN 419 (EUP: TR-387, TR-390, TR-428,
TR-442, TR-471). Na območju OPPN 419 je bil narejen posnetek
obstoječega stanja za vse črne gradnje. S sprejetjem predlogov
sprememb OPN MOL, je možna legalizacija črnih gradenj pod
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določenimi pogoji ter v okviru posnetka obstoječega stanja. Enak
način rešitve problema črnih gradenj se predlaga tudi za OPPN
418.Pobuda se nanaša na ukinitev sanacijski OPPN 418 in urejanje
legalizacije objektov pod pogoji OPN ID MOL. Menijo, da izdelava
OPPN preveč kompleksna zaradi specifičnosti območja in že
obstoječih nelegalnih gradenj. Predlagajo, da se za omenjeno
območje dovoli legalizacija pod pogoji OPN MOL. Predlagajo, da
se zadevo reši na enak način kot se je reševalo legalizacijo črnih
gradenj na območju OPPN 419 (EUP: TR-387, TR-390, TR-428,
TR-442, TR-471). Na območju OPPN 419 je bil narejen posnetek
obstoječega stanja za vse črne gradnje. S sprejetjem predlogov
sprememb OPN MOL, je možna legalizacija črnih gradenj pod
določenimi pogoji ter v okviru posnetka obstoječega stanja. Enak
način rešitve problema črnih gradenj se predlaga tudi za OPPN
418.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva tako, da se spremeni način urejanja in se
ukine OPPNdp. Ker so za predmetno območje že pripravljena
geodetski in katastrski načrt, pripravljena študija Protipoplavni
ukrepi za območje Rakova Jelša-jug (št. proj.: H03-FR/15, IZVO-R,
Ljubljana, 2015) in rešitev komunalnih vodov (vodovod,
kanalizacija), skladno s Strokovnimi podlagami s področja
vodovoda in kanalizacije za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID
(Javno podjetje vodovod kanalizacija d.o.o., Ljubljana, december
2014) izdelava OPPN ni več potrebna.
Gradnja v celotnem naselju odstopa od splošnih urbanističnih
pogojev - prevladuje zgoščena pozidava. Zato se na območju
določijo podrobni prostorski izvedbeni pogoji za odmike od
parcelne meje, velikost parcele, višino objektov in faktor
pozidanosti. Legalizacije in novogradnje objektov so dopustne po
izvedbi protipoplavnega ukrepa za zagotavljanje poplavne varnosti
območja. Urediti je treba dovoz in gospodarsko javno infrastrukturo.
ARHITEKTA Lipičar & Colja k.d.
430
Pobuda se nanaša na ukinitev sanacijski OPPN 418 in urejanje
legalizacije objektov pod pogoji OPN ID MOL. Menijo, da izdelava
OPPN preveč kompleksna zaradi specifičnosti območja in že
obstoječih nelegalnih gradenj. Predlagajo, da se za omenjeno
območje dovoli legalizacija pod pogoji OPN MOL. Predlagajo, da
se zadevo reši na enak način kot se je reševalo legalizacijo črnih
gradenj na območju OPPN 419 (EUP: TR-387, TR-390, TR-428,
TR-442, TR-471). Na območju OPPN 419 je bil narejen posnetek
obstoječega stanja za vse črne gradnje. S sprejetjem predlogov
sprememb OPN MOL, je možna legalizacija črnih gradenj pod
določenimi pogoji ter v okviru posnetka obstoječega stanja. Enak
način rešitve problema črnih gradenj se predlaga tudi za OPPN
418.Pobuda se nanaša na ukinitev sanacijski OPPN 418 in urejanje
legalizacije objektov pod pogoji OPN ID MOL. Menijo, da izdelava
OPPN preveč kompleksna zaradi specifičnosti območja in že
obstoječih nelegalnih gradenj. Predlagajo, da se za omenjeno
območje dovoli legalizacija pod pogoji OPN MOL. Predlagajo, da
se zadevo reši na enak način kot se je reševalo legalizacijo črnih
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gradenj na območju OPPN 419 (EUP: TR-387, TR-390, TR-428,
TR-442, TR-471). Na območju OPPN 419 je bil narejen posnetek
obstoječega stanja za vse črne gradnje. S sprejetjem predlogov
sprememb OPN MOL, je možna legalizacija črnih gradenj pod
določenimi pogoji ter v okviru posnetka obstoječega stanja. Enak
način rešitve problema črnih gradenj se predlaga tudi za OPPN
418.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva tako, da se spremeni način urejanja in se
ukine OPPNdp. Ker so za predmetno območje že pripravljena
geodetski in katastrski načrt, pripravljena študija Protipoplavni
ukrepi za območje Rakova Jelša-jug (št. proj.: H03-FR/15, IZVO-R,
Ljubljana, 2015) in rešitev komunalnih vodov (vodovod,
kanalizacija), skladno s Strokovnimi podlagami s področja
vodovoda in kanalizacije za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID
(Javno podjetje vodovod kanalizacija d.o.o., Ljubljana, december
2014) izdelava OPPN ni več potrebna.
Gradnja v celotnem naselju odstopa od splošnih urbanističnih
pogojev - prevladuje zgoščena pozidava. Zato se na območju
določijo podrobni prostorski izvedbeni pogoji za odmike od
parcelne meje, velikost parcele, višino objektov in faktor
pozidanosti. Legalizacije in novogradnje objektov so dopustne po
izvedbi protipoplavnega ukrepa za zagotavljanje poplavne varnosti
območja. Urediti je treba dovoz in gospodarsko javno infrastrukturo.
ARHITEKTA Lipičar & Colja k.d.
432
Pobuda se nanaša na ukinitev sanacijski OPPN 418 in urejanje
legalizacije objektov pod pogoji OPN ID MOL. Menijo, da izdelava
OPPN preveč kompleksna zaradi specifičnosti območja in že
obstoječih nelegalnih gradenj. Predlagajo, da se za omenjeno
območje dovoli legalizacija pod pogoji OPN MOL. Predlagajo, da
se zadevo reši na enak način kot se je reševalo legalizacijo črnih
gradenj na območju OPPN 419 (EUP: TR-387, TR-390, TR-428,
TR-442, TR-471). Na območju OPPN 419 je bil narejen posnetek
obstoječega stanja za vse črne gradnje. S sprejetjem predlogov
sprememb OPN MOL, je možna legalizacija črnih gradenj pod
določenimi pogoji ter v okviru posnetka obstoječega stanja. Enak
način rešitve problema črnih gradenj se predlaga tudi za OPPN
418.Pobuda se nanaša na ukinitev sanacijski OPPN 418 in urejanje
legalizacije objektov pod pogoji OPN ID MOL. Menijo, da izdelava
OPPN preveč kompleksna zaradi specifičnosti območja in že
obstoječih nelegalnih gradenj. Predlagajo, da se za omenjeno
območje dovoli legalizacija pod pogoji OPN MOL. Predlagajo, da
se zadevo reši na enak način kot se je reševalo legalizacijo črnih
gradenj na območju OPPN 419 (EUP: TR-387, TR-390, TR-428,
TR-442, TR-471). Na območju OPPN 419 je bil narejen posnetek
obstoječega stanja za vse črne gradnje. S sprejetjem predlogov
sprememb OPN MOL, je možna legalizacija črnih gradenj pod
določenimi pogoji ter v okviru posnetka obstoječega stanja. Enak
način rešitve problema črnih gradenj se predlaga tudi za OPPN
418.
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Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva tako, da se spremeni način urejanja in se
ukine OPPNdp. Ker so za predmetno območje že pripravljena
geodetski in katastrski načrt, pripravljena študija Protipoplavni
ukrepi za območje Rakova Jelša-jug (št. proj.: H03-FR/15, IZVO-R,
Ljubljana, 2015) in rešitev komunalnih vodov (vodovod,
kanalizacija), skladno s Strokovnimi podlagami s področja
vodovoda in kanalizacije za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID
(Javno podjetje vodovod kanalizacija d.o.o., Ljubljana, december
2014) izdelava OPPN ni več potrebna.
Gradnja v celotnem naselju odstopa od splošnih urbanističnih
pogojev - prevladuje zgoščena pozidava. Zato se na območju
določijo podrobni prostorski izvedbeni pogoji za odmike od
parcelne meje, velikost parcele, višino objektov in faktor
pozidanosti. Legalizacije in novogradnje objektov so dopustne po
izvedbi protipoplavnega ukrepa za zagotavljanje poplavne varnosti
območja. Urediti je treba dovoz in gospodarsko javno infrastrukturo.
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ARHITEKTA Lipičar & Colja k.d.
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Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta, tako da se spremeni
namensko rabo zemljišč parc. št. 909/1 in 908/23, obe k. o.
Trnovsko predmestje, iz površin za zeleni obvodni pas (ZDo) v
splošne eno in dvostanovanjske površine (SSse) ter predpiše
manjši odmik od 4 m (določeno v 24. členu OPN MOL).Pobuda se
nanaša na legalizacijo objekta, tako da se spremeni namensko
rabo zemljišč parc. št. 909/1 in 908/23, obe k. o. Trnovsko
predmestje, iz površin za zeleni obvodni pas (ZDo) v splošne eno
in dvostanovanjske površine (SSse) ter predpiše manjši odmik od 4
m (določeno v 24. členu OPN MOL).
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi. Zemljišči s parc.
št. 909/1 in 908/23, obe k. o. Trnovsko predmestje, deloma segata
v priobalni pas reke Ljubljanice (15,00 m), zato sta celotni zemljišči
obravnavni po strožjem kriteriju. Dopustne posege v priobalno
zemljišče določa zakon. Na priobalnem zemljišču vodotoka mora
biti omogočen dostop in vzdrževanje vodotoka. Obravnavani
prostor se ureja v skladu z usmeritvami OPN MOL SD: "Rečni
bregovi se uredijo in strogo varujejo pred pozidavo, ozeleni se
nabrežja, obogati se njihov program, uredijo se javne sprehajalne
poti in v največji meri se z nabrežij ukine promet.".
ARHITEKTA Lipičar & Colja k.d.
765
Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta, tako da se spremeni
namensko rabo zemljišča parc. št. 942/8, k. o. Trnovsko
predmestje, iz površin za zeleni obvodni pas (ZDo) v splošne eno
in dvostanovanjske površine (SSse) ter predpiše manjši odmik od 4
m (določeno v 24. členu OPN MOL).Pobuda se nanaša na
legalizacijo objekta, tako da se spremeni namensko rabo zemljišča
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parc. št. 942/8, k. o. Trnovsko predmestje, iz površin za zeleni
obvodni pas (ZDo) v splošne eno in dvostanovanjske površine
(SSse) ter predpiše manjši odmik od 4 m (določeno v 24. členu
OPN MOL).
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi. Zemljišče s parc.
št. 942/8, k. o. Trnovsko predmestje, deloma sega v priobalni pas
reke Ljubljanice (15,00 m), zato je celotna parcela obravnavna po
strožjem kriteriju. Dopustne posege v priobalno zemljišče določa
zakon. Na priobalnem zemljišču vodotoka mora biti omogočen
dostop in vzdrževanje vodotoka. Obravnavani prostor se ureja v
skladu z usmeritvami OPN MOL SD: "Rečni bregovi se uredijo in
strogo varujejo pred pozidavo, ozeleni se nabrežja, obogati se
njihov program, uredijo se javne sprehajalne poti in v največji meri
se z nabrežij ukine promet.".
ARHITEKTA Lipičar & Colja k.d.
752
Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta na parc. št. 910 k. o.
Trnovsko predmestje, objekt ne izpolnjuje določila 24. člena Odloka
OPN MOL glede predpisanih odmikov.Pobuda se nanaša na
legalizacijo objekta na parc. št. 910 k. o. Trnovsko predmestje,
objekt ne izpolnjuje določila 24. člena Odloka OPN MOL glede
predpisanih odmikov.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Lastniki parcel znotraj območja Rakove jelše so bili v preteklosti že
pozvani k sodelovanju. Za objekt na zemljišču parc. št. 910, k. o.
Trnovsko predmestje, je v evidencah podatek na podlagi izjave
lastnika, da ima pridobljeno gradbeno dovoljenje, zato ni posebej
naveden v podrobnih prostorskih izvedbenih pogojih.
ARHITEKTA Lipičar & Colja k.d.
753
Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta, tako da se spremeni
namensko rabo zemljišča parc. št. 982/19 in 908/20 obe k. o.
Trnovsko predmestje iz drugih zelenih površin (ZDd) in površin cest
(PC) v splošne eno in dvostanovanjske površine (SSse) ter
predpiše manjši odmik od 4 m (določeno v 24. členu OPN
MOL).Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta, tako da se
spremeni namensko rabo zemljišča parc. št. 982/19 in 908/20 obe
k. o. Trnovsko predmestje iz drugih zelenih površin (ZDd) in površin
cest (PC) v splošne eno in dvostanovanjske površine (SSse) ter
predpiše manjši odmik od 4 m (določeno v 24. členu OPN MOL).
Pobuda ni sprejemljiva.
V SP za presojo sprejemljivosti pobud za legalizacijo nedovoljenih
gradenj v okviru postopka sprememb in dopolnitev OPN MOL ID,
št. proj. 430-1679/2014, MOL OUP, Ljubljana 2014 se podano
pobudo, na podlagi meril za presojo sprejemljivosti NG na zelenih
površinah opredeli kot nesprejemljivo.
Pobuda ni skladna s kriterijem, ki izjemoma dopušča legalizacijo, v

kolikor je za območje plansko določeno prestrukturiranje
namenskih rab.
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ARHITEKTA Lipičar & Colja k.d.
758
Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta na parc. št. 910 k. o.
Trnovsko predmestje, objekt ne izpolnjuje določila 24. člena Odloka
OPN MOL glede predpisanih odmikov.Pobuda se nanaša na
legalizacijo objekta na parc. št. 910 k. o. Trnovsko predmestje,
objekt ne izpolnjuje določila 24. člena Odloka OPN MOL glede
predpisanih odmikov.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Lastniki parcel znotraj območja Rakove jelše so bili v preteklosti že
pozvani k sodelovanju. Za objekt na zemljišču parc. št. 910, k. o.
Trnovsko predmestje, je v evidencah podatek na podlagi izjave
lastnika, da ima pridobljeno gradbeno dovoljenje, zato ni posebej
naveden v podrobnih prostorskih izvedbenih pogojih.

G. Arsov
1750
Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta na zemljiščih parc. št.
846/32 in 846/33 obe k. o. Trnovsko predmestje, objekt ne
izpolnjuje določila 24. člena Odloka OPN MOL ID glede
predpisanih odmikov.Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta na
zemljiščih parc. št. 846/32 in 846/33 obe k. o. Trnovsko predmestje,
objekt ne izpolnjuje določila 24. člena Odloka OPN MOL ID glede
predpisanih odmikov.
Pobuda je delno sprejemljiva.
V skladu s presojo sprejemljivosti pobud za legalizacijo
nedovoljenih gradenj v okviru postopka sprememb in dopolnitev
OPN MOL ID pobuda ni sprejemljiva, če je nedovoljena gradnja
neskladna z omejitvami v prostoru in varstvenimi režimi ali če
odstopa od določil veljavnega OPN MOL ID, ki zagotavljajo
ohranjanje urbanističnih značilnosti v območju. Ker gradnja
zadošča ostalim pogojem odloka, se doda PPIP, ki dopušča
gradnjo na parcelno mejo ob soglasju lastnika sosednjega
zemljišča.

A. Babnik
231
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc.
št. 584/1, 579/2, 588/1, 593/1, 601/1, 604/1, 609/1, 612/1, 617/1,
621/1 in 626/1 vse k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijske rabe v
površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS) zaradi povečanja golf
igrišča iz 9 na 18 lukenj.Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe zemljišč parc. št. 584/1, 579/2, 588/1, 593/1, 601/1,
604/1, 609/1, 612/1, 617/1, 621/1 in 626/1 vse k. o. Trnovsko
predmestje, iz kmetijske rabe v površine za oddih, rekreacijo in
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šport (ZS) zaradi povečanja golf igrišča iz 9 na 18 lukenj.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva, saj ni v skladu z strateškimi izhodišči in
urbanističnim konceptom. Širitev golf igrišča na Ljubljanskem barju
je bila že večkrat predmet prostorskih preverjanj. Zaradi omejitev s
strani varovanih območij narave (NATURA 2000, EPO in
Krajinskega parka Ljubljansko barje), širitev golf igrišča ni možno
umestiti v OPN MOL ID. Območje je namenjeno izvajanju ukrepov
za vzpostavitev nadomestnih habitatov zaradi širitve Regionalnega
centra za ravnanje z odpadki.

A. Babnik
232
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc.
št. 584/1, 579/2, 588/1, 593/1, 601/1, 604/1, 609/1, 612/1, 617/1,
621/1 in 626/1 vse k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijske rabe v
površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS) zaradi povečanja golf
igrišča iz 9 na 18 lukenj.Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe zemljišč parc. št. 584/1, 579/2, 588/1, 593/1, 601/1,
604/1, 609/1, 612/1, 617/1, 621/1 in 626/1 vse k. o. Trnovsko
predmestje, iz kmetijske rabe v površine za oddih, rekreacijo in
šport (ZS) zaradi povečanja golf igrišča iz 9 na 18 lukenj.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva, saj ni v skladu z strateškimi izhodišči in
urbanističnim konceptom. Širitev golf igrišča na Ljubljanskem barju
je bila že večkrat predmet prostorskih preverjanj. Zaradi omejitev s
strani varovanih območij narave (NATURA 2000, EPO in
Krajinskega parka Ljubljansko barje), širitev golf igrišča ni možno
umestiti v OPN MOL ID. Območje je namenjeno izvajanju ukrepov
za vzpostavitev nadomestnih habitatov zaradi širitve Regionalnega
centra za ravnanje z odpadki.
E. Bećić
931
Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta v Rakovi jelši, na
območju OPPN 418.Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta v
Rakovi jelši, na območju OPPN 418.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva tako, da se spremeni način urejanja in se
ukine OPPNdp. Ker so za predmetno območje že pripravljena
geodetski in katastrski načrt, pripravljena študija Protipoplavni
ukrepi za območje Rakova Jelša-jug (št. proj.: H03-FR/15, IZVO-R,
Ljubljana, 2015) in rešitev komunalnih vodov (vodovod,
kanalizacija), skladno s Strokovnimi podlagami s področja
vodovoda in kanalizacije za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID
(Javno podjetje vodovod kanalizacija d.o., Ljubljana, december
2014) izdelava OPPN ni več potrebna.
Gradnja v celotnem naselju odstopa od splošnih urbanističnih
pogojev - prevladuje zgoščena pozidava. Zato se na območju
določijo podrobni prostorski izvedbeni pogoji za odmike od

parcelne meje, velikost parcele, višino objektov in faktor
pozidanosti. Legalizacije in novogradnje objektov so dopustne po
izvedbi protipoplavnega ukrepa za zagotavljanje poplavne varnosti
območja. Urediti je treba dovoz in gospodarsko javno infrastrukturo.

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

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

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude

M. Beganović
388
Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta v Rakovi jelši, na
območju OPPN 418.Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta v
Rakovi jelši, na območju OPPN 418.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva tako, da se spremeni način urejanja in se
ukine OPPNdp. Ker so za predmetno območje že pripravljena
geodetski in katastrski načrt, pripravljena študija Protipoplavni
ukrepi za območje Rakova Jelša-jug (št. proj.: H03-FR/15, IZVO-R,
Ljubljana, 2015) in rešitev komunalnih vodov (vodovod,
kanalizacija), skladno s Strokovnimi podlagami s področja
vodovoda in kanalizacije za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID
(Javno podjetje vodovod kanalizacija d.o.o., Ljubljana, december
2014) izdelava OPPN ni več potrebna.
Gradnja v celotnem naselju odstopa od splošnih urbanističnih
pogojev - prevladuje zgoščena pozidava. Zato se na območju
določijo podrobni prostorski izvedbeni pogoji za odmike od
parcelne meje, velikost parcele, višino objektov in faktor
pozidanosti. Legalizacije in novogradnje objektov so dopustne po
izvedbi protipoplavnega ukrepa za zagotavljanje poplavne varnosti
območja. Urediti je treba dovoz in gospodarsko javno infrastrukturo.
S. Brajković Hajdenkumer
958
Pobuda zavrača izris POTi in dovozov preko nje, kot je predlagano
v OPN MOL ID.Pobuda zavrača izris POTi in dovozov preko nje,
kot je predlagano v OPN MOL ID.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg ni v skladu z varstvenimi režimi. Poseg se nahaja
na območju kulturne dediščine, naravne vrednote, zavarovanega
območja, predlaganega zavarovanega območja ter na območju
majhne in preostale poplavne nevarnosti.
Predlagan poseg tudi ni v skladu z urbanističnimi kriteriji. POT je
najpomembnejši obstoječi linearni oblikovni element zelenega
sistema in celotnega mesta. Prepoznaven je tako po obliki in tipu
ureditve, kot simbolnem pomenu.
Pobuda je bila obravnavana in delno že upoštevana pri izdelavi
Odloka OPN MOL (Uradni list RS, št. 78/10 in spremembe). Novih
sprememb ni predvidenih.

C. Cac
494

Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča v
EUP TR-396, ob Karunovi cesti nasproti Plečnikove hiše, iz
pretežno večstanovanjskih površin (SScv) v površine za park
(ZPp).Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča
v EUP TR-396, ob Karunovi cesti nasproti Plečnikove hiše, iz
pretežno večstanovanjskih površin (SScv) v površine za park
(ZPp).
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva, saj predlagani poseg pomeni uskladitev plana
z dejanskim stanjem in zagotovitev javnega interesa. Površine za
park se opredeli skladno z ureditvijo parkovnih površin v naravi in
idejno ureditvijo parka. Dovoz za obstoječe objekte na severni
strani parka se priključi k EUP TR-306.

S. Colja
772
Pobuda se nanaša na uvedbo začasnega določila v OPPN 17 za
postavitev razstavnega paviljona do velikosti 300 m2 na zemljiščih
parc. št. 244/3 in 244/95, obe k. o. Trnovsko predmestje.Pobuda se
nanaša na uvedbo začasnega določila v OPPN 17 za postavitev
razstavnega paviljona do velikosti 300 m2 na zemljiščih parc. št.
244/3 in 244/95, obe k. o. Trnovsko predmestje.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je skladna z urbanističnimi kriteriji. Z dopustitvijo postavitve
razstavnega paviljona do uveljavitve OPPN se omogoči začasna
raba neizkoriščenih površin v območju.

S. Colja
774
Pobuda se nanaša na uvedbo začasnega določila v OPPN 17 za
postavitev razstavnega paviljona do velikosti 300 m2 na zemljiščih
parc. št. 244/3 in 244/95, obe k. o. Trnovsko predmestje.Pobuda se
nanaša na uvedbo začasnega določila v OPPN 17 za postavitev
razstavnega paviljona do velikosti 300 m2 na zemljiščih parc. št.
244/3 in 244/95, obe k. o. Trnovsko predmestje.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobuda je skladna z urbanističnimi kriteriji. Z dopustitvijo postavitve
razstavnega paviljona do uveljavitve OPPN se omogoči začasna
raba neizkoriščenih površin v območju.

S. Colja
775
Pobuda se nanaša na uvedbo začasnega določila v OPPN 17 za
postavitev razstavnega paviljona do velikosti 300 m2 na zemljiščih
parc. št. 244/3 in 244/95, obe k. o. Trnovsko predmestje.Pobuda se
nanaša na uvedbo začasnega določila v OPPN 17 za postavitev
razstavnega paviljona do velikosti 300 m2 na zemljiščih parc. št.
244/3 in 244/95, obe k. o. Trnovsko predmestje.

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je skladna z urbanističnimi kriteriji. Z dopustitvijo postavitve
razstavnega paviljona do uveljavitve OPPN se omogoči začasna
raba neizkoriščenih površin v območju.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

B. Dinič
453

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča

Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta v Rakovi jelši in širitev
zazidljivosti na del zemljišča parc. št. 1003. Pobuda se nahaja na
območju OPPN 418.Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta v
Rakovi jelši in širitev zazidljivosti na del zemljišča parc. št. 1003.
Pobuda se nahaja na območju OPPN 418.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobuda se upošteva tako, da se spremeni način urejanja in se
ukine OPPNdp. Ker so za predmetno območje že pripravljena
geodetski in katastrski načrt, pripravljena študija Protipoplavni
ukrepi za območje Rakova Jelša-jug (št. proj.: H03-FR/15, IZVO-R,
Ljubljana, 2015) in rešitev komunalnih vodov (vodovod,
kanalizacija), skladno s Strokovnimi podlagami s področja
vodovoda in kanalizacije za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID
(Javno podjetje vodovod kanalizacija d.o., Ljubljana, december
2014) izdelava OPPN ni več potrebna.
Gradnja v celotnem naselju odstopa od splošnih urbanističnih
pogojev - prevladuje zgoščena pozidava. Zato se na območju
določijo podrobni prostorski izvedbeni pogoji za odmike od
parcelne meje, velikost parcele, višino objektov in faktor
pozidanosti. Legalizacije in novogradnje objektov so dopustne po
izvedbi protipoplavnega ukrepa za zagotavljanje poplavne varnosti
območja. Urediti je treba dovoz in gospodarsko javno infrastrukturo.
Pobuda za širitev stavbnih zemljišč se ne upošteva, saj ne zadosti
varstvenim in urbanističnim kriterijem. Predlagan poseg ni v skladu
z urbanističnim konceptom, saj poseg ustvarja širitev poselitve na
zavarovanem območju Ljubljanskega barja in na območju brez
komunalne opremljenosti, zato širitev ni opravičljiva. Poleg tega
poseg predstavlja širitev na ekološko pomembnem območju, na
območju varstva kulturne dediščine in na poplavnem območju
(območje srednje in majhne nevarnosti).
M. Djurić
1711
Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta, tako da se spremeni
namensko rabo zemljišča parc. št. 921/18 k. o. Trnovsko
predmestje iz površin za zeleni obvodni pas (ZDo) v splošne eno in
dvostanovanjske površine (SSse).Pobuda se nanaša na
legalizacijo objekta, tako da se spremeni namensko rabo zemljišča
parc. št. 921/18 k. o. Trnovsko predmestje iz površin za zeleni
obvodni pas (ZDo) v splošne eno in dvostanovanjske površine
(SSse).
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi. Zemljišče s parc.

do pobude

št. 923/1 in 922/14 obe k. o. Trnovsko predmestje deloma sega v
priobalni pas reke Ljubljanice (15,00 m), zato je celotna parcela
obravnavna po strožjem kriteriju. Dopustne posege v priobalno
zemljišče določa zakon. Na priobalnem zemljišču vodotoka mora
biti omogočen dostop in vzdrževanje vodotoka. Obravnavani
prostor se ureja v skladu z usmeritvami OPN MOL SD: "Rečni
bregovi se uredijo in strogo varujejo pred pozidavo, ozeleni se
nabrežja, obogati se njihov program, uredijo se javne sprehajalne
poti in v največji meri se z nabrežij ukine promet.".

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

T. Dolinšek
936

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

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

Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta na parc. št. 361/40 k. o.
Trnovsko predmestje.Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta na
parc. št. 361/40 k. o. Trnovsko predmestje.
Pobuda je delno sprejemljiva.
V SP za presojo sprejemljivosti pobud za legalizacijo nedovoljenih
gradenj v okviru postopka sprememb in dopolnitev OPN MOL ID,
št. proj. 430-1679/2014, MOL OUP, Ljubljana 2014 se podano
pobudo, na podlagi meril za presojo sprejemljivosti NG opredeli kot
delno sprejemljivo.
Območje Mokrške ulice predvsem ob zahodni strani ima izredno
majhne parcele (280 m2), običajna je gradnja na parcelni meji itd. V
več delih torej prihaja do odstopanj od določil OPN MOL ID. Prvotni
objekti so bili pritlični, grajeni v smislu dvojčka z zelo majhno
kvadraturo. Ob kasnejših prizidavah in nadzidavah je bil v več
primerih presežen tudi faktor zazidanosti.
Na podlagi celostne obravnave Mokrške ulice, se za to območje
pripišejo podrobni prostorski izvedbeni pogoji, in sicer tako, da so
nekatera odstopanja od določil Odloka sicer dopustna, vendar pod
pogojem, da je pridobljeno soglasje soseda.
E. Ferhatovič
511
Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta v Rakovi jelši, na
območju OPPN 418.Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta v
Rakovi jelši, na območju OPPN 418.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva tako, da se spremeni način urejanja in se
ukine OPPNdp. Ker so za predmetno območje že pripravljena
geodetski in katastrski načrt, pripravljena študija Protipoplavni
ukrepi za območje Rakova Jelša-jug (št. proj.: H03-FR/15, IZVO-R,
Ljubljana, 2015) in rešitev komunalnih vodov (vodovod,
kanalizacija), skladno s Strokovnimi podlagami s področja
vodovoda in kanalizacije za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID
(Javno podjetje vodovod kanalizacija d.o., Ljubljana, december
2014) izdelava OPPN ni več potrebna.
Gradnja v celotnem naselju odstopa od splošnih urbanističnih
pogojev - prevladuje zgoščena pozidava. Zato se na območju
določijo podrobni prostorski izvedbeni pogoji za odmike od

parcelne meje, velikost parcele, višino objektov in faktor
pozidanosti. Legalizacije in novogradnje objektov so dopustne po
izvedbi protipoplavnega ukrepa za zagotavljanje poplavne varnosti
območja. Urediti je treba dovoz in gospodarsko javno infrastrukturo.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

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

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

A. in M. Ficko
1709
Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta na zemljišču parc. št.
337/39 k. o. Trnovsko predmestje, objekt ne izpolnjuje določila 24.
člena Odloka OPN MOL glede predpisanih odmikov.Pobuda se
nanaša na legalizacijo objekta na zemljišču parc. št. 337/39 k. o.
Trnovsko predmestje, objekt ne izpolnjuje določila 24. člena Odloka
OPN MOL glede predpisanih odmikov.
Pobuda je delno sprejemljiva.
V skladu s presojo sprejemljivosti pobud za legalizacijo
nedovoljenih gradenj v okviru postopka sprememb in dopolnitev
OPN MOL ID pobuda ni sprejemljiva, če je nedovoljena gradnja
neskladna z omejitvami v prostoru in varstvenimi režimi ali če
odstopa od določil veljavnega OPN MOL ID, ki zagotavljajo
ohranjanje urbanističnih značilnosti v območju. Ker gradnja
zadošča ostalim pogojem odloka, se doda PPIP, ki dopušča
gradnjo na parcelno mejo ob soglasju lastnika sosednjega
zemljišča.
M. Gnamuš
1006
Pobuda se nanaša na korekcijo meje med EUP TR-416 in TR-408
glede na stanje v naravi.Pobuda se nanaša na korekcijo meje med
EUP TR-416 in TR-408 glede na stanje v naravi.
Pobuda je sprejemljiva.
Meja EUP TR-416 se izriše skladno z rezultati naloge Ureditev
evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana in
lastništvom na zemljiščih s parcelnimi št. 201/49, 201/58, 201/59.
M. Gnamuš
1007
Pobuda se nanaša na izris GM neposredno ob Barjanski cesti
oziroma ukinitev 5. odstavka 13. člena.Pobuda se nanaša na izris
GM neposredno ob Barjanski cesti oziroma ukinitev 5. odstavka 13.
člena.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Predlagani poseg je skladen z urbanističnim konceptom.
Nadomestna gradnja je v veljavnem OPN MOL ID delno že
omogočena. Z izrisom GM se omogoči novogradnjo skladno z
namensko rabo, tipologijo in obstoječimi objekti v EUP. GM se
določi ob upoštevanju ulične linije obstoječih objektov ob Kolezijski
ulici in odmika od Barjanske ceste.

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

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

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

E. Hadžić
873
Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta v Rakovi jelši, na
območju OPPN 418.Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta v
Rakovi jelši, na območju OPPN 418.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva tako, da se spremeni način urejanja in se
ukine OPPNdp. Ker so za predmetno območje že pripravljena
geodetski in katastrski načrt, pripravljena študija Protipoplavni
ukrepi za območje Rakova Jelša-jug (št. proj.: H03-FR/15, IZVO-R,
Ljubljana, 2015) in rešitev komunalnih vodov (vodovod,
kanalizacija), skladno s Strokovnimi podlagami s področja
vodovoda in kanalizacije za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID
(Javno podjetje vodovod kanalizacija d.o.o., Ljubljana, december
2014) izdelava OPPN ni več potrebna.
Gradnja v celotnem naselju odstopa od splošnih urbanističnih
pogojev - prevladuje zgoščena pozidava. Zato se na območju
določijo podrobni prostorski izvedbeni pogoji za odmike od
parcelne meje, velikost parcele, višino objektov in faktor
pozidanosti. Legalizacije in novogradnje objektov so dopustne po
izvedbi protipoplavnega ukrepa za zagotavljanje poplavne varnosti
območja. Urediti je treba dovoz in gospodarsko javno infrastrukturo.
B. Hajdarević
1051
Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta v Rakovi jelši, na
območju OPPN 418.Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta v
Rakovi jelši, na območju OPPN 418.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva tako, da se spremeni način urejanja in se
ukine OPPNdp. Ker so za predmetno območje že pripravljena
geodetski in katastrski načrt, pripravljena študija Protipoplavni
ukrepi za območje Rakova Jelša-jug (št. proj.: H03-FR/15, IZVO-R,
Ljubljana, 2015) in rešitev komunalnih vodov (vodovod,
kanalizacija), skladno s Strokovnimi podlagami s področja
vodovoda in kanalizacije za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID
(Javno podjetje vodovod kanalizacija d.o., Ljubljana, december
2014) izdelava OPPN ni več potrebna.
Gradnja v celotnem naselju odstopa od splošnih urbanističnih
pogojev - prevladuje zgoščena pozidava. Zato se na območju
določijo podrobni prostorski izvedbeni pogoji za odmike od
parcelne meje, velikost parcele, višino objektov in faktor
pozidanosti. Legalizacije in novogradnje objektov so dopustne po
izvedbi protipoplavnega ukrepa za zagotavljanje poplavne varnosti
območja. Urediti je treba dovoz in gospodarsko javno infrastrukturo.
R. Hajdarević
759
Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta v Rakovi jelši, na

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

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

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

območju OPPN 418.Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta v
Rakovi jelši, na območju OPPN 418.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva tako, da se spremeni način urejanja in se
ukine OPPNdp. Ker so za predmetno območje že pripravljena
geodetski in katastrski načrt, pripravljena študija Protipoplavni
ukrepi za območje Rakova Jelša-jug (št. proj.: H03-FR/15, IZVO-R,
Ljubljana, 2015) in rešitev komunalnih vodov (vodovod,
kanalizacija), skladno s Strokovnimi podlagami s področja
vodovoda in kanalizacije za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID
(Javno podjetje vodovod kanalizacija d.o.o., Ljubljana, december
2014) izdelava OPPN ni več potrebna.
Gradnja v celotnem naselju odstopa od splošnih urbanističnih
pogojev - prevladuje zgoščena pozidava. Zato se na območju
določijo podrobni prostorski izvedbeni pogoji za odmike od
parcelne meje, velikost parcele, višino objektov in faktor
pozidanosti. Legalizacije in novogradnje objektov so dopustne po
izvedbi protipoplavnega ukrepa za zagotavljanje poplavne varnosti
območja. Urediti je treba dovoz in gospodarsko javno infrastrukturo.

G. Hajdenkumer
960
Pobuda zavrača izris POTi in dovozov preko nje, kot je predlagano
v OPN MOL ID.Pobuda zavrača izris POTi in dovozov preko nje,
kot je predlagano v OPN MOL ID.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg ni v skladu z varstvenimi režimi. Poseg se nahaja
na območju kulturne dediščine, naravne vrednote, zavarovanega
območja, predlaganega zavarovanega območja ter na območju
majhne in preostale poplavne nevarnosti.
Predlagan poseg tudi ni v skladu z urbanističnimi kriteriji. POT je
najpomembnejši obstoječi linearni oblikovni element zelenega
sistema in celotnega mesta. Prepoznaven je tako po obliki in tipu
ureditve, kot simbolnem pomenu.
Pobuda je bila obravnavana in delno že upoštevana pri izdelavi
Odloka OPN MOL (Uradni list RS, št. 78/10 in spremembe). Novih
sprememb ni predvidenih.
I. Hmaulić
1712
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 997/27, 997/19 in 997/26 k. o. Trnovsko predmestje, iz
kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko
gradnjo.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe
zemljišča parc. št. 997/27, 997/19 in 997/26 k. o. Trnovsko
predmestje, iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče za
stanovanjsko gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in urbanističnim
kriterijem. Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom,

saj poseg ustvarja širitev poselitve na zavarovanem območju
Ljubljanskega barja in na območju brez komunalne opremljenosti,
zato širitev ni opravičljiva. Poleg tega poseg predstavlja širitev na
ekološko pomembnem območju, na območju varstva kulturne
dediščine in na poplavno ogroženem območju (območje majhne
nevarnosti).
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S. Huremovič
1718
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 997/12 in 997/13 k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskega
zemljišča v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 997/12
in 997/13 k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskega zemljišča v
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in urbanističnim
kriterijem. Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom,
saj poseg ustvarja širitev poselitve na zavarovanem območju
Ljubljanskega barja in na območju brez komunalne opremljenosti,
zato širitev ni opravičljiva. Poleg tega poseg predstavlja širitev na
ekološko pomembnem območju, na območju varstva kulturne
dediščine in na poplavno ogroženem območju (območje srednje
nevarnosti).
F. Huremović
1717
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 997/11 in 997/10 k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskega
zemljišča v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 997/11
in 997/10 k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskega zemljišča v
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in urbanističnim
kriterijem. Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom,
saj poseg ustvarja širitev poselitve na zavarovanem območju
Ljubljanskega barja in na območju brez komunalne opremljenosti,
zato širitev ni opravičljiva. Poleg tega poseg predstavlja širitev na
območje OPPN Južni center (ki je namenjen ureditvi vstopne točke
v Krajinski park Ljubljansko barje), širitev na ekološko pomembno
območje, na območje varstva kulturne dediščine in na poplavno
ogroženo območje (območje srednje nevarnosti).
N. Huremović
1719
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 997/15 in 997/28 k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskega
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zemljišča v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 997/15
in 997/28 k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskega zemljišča v
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in urbanističnim
kriterijem. Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom,
saj poseg ustvarja širitev poselitve na zavarovanem območju
Ljubljanskega barja in na območju brez komunalne opremljenosti,
zato širitev ni opravičljiva. Poleg tega poseg predstavlja širitev na
ekološko pomembnem območju, na območju varstva kulturne
dediščine in na poplavno ogroženem območju (območje srednje
nevarnosti).

IBT IME d.o.o.
922
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 1850/1 (CDo), 1850/5 (SB), 1850/8, 1850/11, 1850/14 in
1850/16 (obe ZDd); vse k. o. Vič v območja centralnih dejavnosti za
vzgojo in primarno izobraževanje (CDi). Na navedenih parcelah želi
pobudnik graditi Center za nove tehnologije.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1850/1 (CDo),
1850/5 (SB), 1850/8, 1850/11, 1850/14 in 1850/16 (obe ZDd); vse
k. o. Vič v območja centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno
izobraževanje (CDi). Na navedenih parcelah želi pobudnik graditi
Center za nove tehnologije.
Pobuda je sprejemljiva.
Zemljišče je bilo namenjeno kot rezervacija za potrebe širitve OŠ
Bičevje. Zaradi boljše funkcionalnosti prostora se kot rezervat
opredeli območje na JV delu ob šoli. V pobudi omenjeno območje
se tako naveže na sosednje območje, kjer so že umeščene
dejavnosti za izobraževanje (CDi). Zaradi kvalitetnega prostora ob
Gradaščici se mora predvideni objekt prilagoditi merilu okoliških
objektov, prav tako se varuje zeleni pas vzdolž Mencingerjeve
ulice. Ker je zasnova novega objekta IJS Center novih tehnologij
izrazito tehnološko pogojena (zaradi predvidenega programa
(vibracijsko in elektromagnetno občutljivi nanolaboratoriji) je večji
del laboratorijskih prostorov lociran v kletnem delu objekta), zaradi
česar je kletna etaža laboratorijskega dela objekta površinsko v
primerjavi z nadzemnim delom objekta precej večja. Hkrati pa se
ravno zaradi podzemne gradnje ohranjajo odprte površine v
severnem delu območja, kar pomeni, da se ohranja značaj
zelenega pasu med zazidavo in Gradaščico, zato se območje
namenske rabe CDi razširi v skladu s pobudo. Zaradi obširne
podzemne gradnje se dopusti nadomeščanje zelenih površin (do
50%) s tlakovanimi površinami.
Institut "Jožef Stefan"
253
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
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št. 1850/1 (CDo), 1850/5 (SB), 1850/8, 1850/11, 1850/14 in
1850/16 (obe ZDd); vse k. o. Vič v območja centralnih dejavnosti za
vzgojo in primarno izobraževanje (CDi). Na navedenih parcelah želi
pobudnik graditi Center za nove tehnologije.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1850/1 (CDo),
1850/5 (SB), 1850/8, 1850/11, 1850/14 in 1850/16 (obe ZDd); vse
k. o. Vič v območja centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno
izobraževanje (CDi). Na navedenih parcelah želi pobudnik graditi
Center za nove tehnologije.
Pobuda je sprejemljiva.
Zemljišče je bilo namenjeno kot rezervacija za potrebe širitve OŠ
Bičevje. Zaradi boljše funkcionalnosti prostora se kot rezervat
opredeli območje na JV delu ob šoli. V pobudi omenjeno območje
se tako naveže na sosednje območje, kjer so že umeščene
dejavnosti za izobraževanje (CDi). Zaradi kvalitetnega prostora ob
Gradaščici se mora predvideni objekt prilagoditi merilu okoliških
objektov, prav tako se varuje zeleni pas vzdolž Mencingerjeve
ulice. Ker je zasnova novega objekta IJS Center novih tehnologij
izrazito tehnološko pogojena (zaradi predvidenega programa
(vibracijsko in elektromagnetno občutljivi nanolaboratoriji) je večji
del laboratorijskih prostorov lociran v kletnem delu objekta), zaradi
česar je kletna etaža laboratorijskega dela objekta površinsko v
primerjavi z nadzemnim delom objekta precej večja. Hkrati pa se
ravno zaradi podzemne gradnje ohranjajo odprte površine v
severnem delu območja, kar pomeni, da se ohranja značaj
zelenega pasu med zazidavo in Gradaščico, zato se območje
namenske rabe CDi razširi v skladu s pobudo. Zaradi obširne
podzemne gradnje se dopusti nadomeščanje zelenih površin (do
50%) s tlakovanimi površinami.

Invista d.o.o.
1359
Pobuda se nanaša na spremembo tipologije (posledično višine in
odmikov) v EUP TR-409.Pobuda se nanaša na spremembo
tipologije (posledično višine in odmikov) v EUP TR-409.
Pobuda je sprejemljiva.
Skladno s prevladujočim tipom obstoječih objektov se EUP TR-409
razdeli na dve EUP, meja poteka po ulici Mirje. V severni EUP se
ohrani tip V in obstoječa določila, za južno EUP pa se določi nov tip
objektov, to je NV, z dopustno višino do P+2+Po.

Javni stanovanjski sklad MOL
2379
V pobudi je podan predlog za spremembo namenske rabe iz
splošnih večstanovanjskih površin (SSsv) v stanovanjske površine
za posebne namene (SB) in razširitev nabora možnih tipologij
(poleg V še NV, NA, NB). Območje naj bi bilo namenjeno "mladim
družinam".V pobudi je podan predlog za spremembo namenske
rabe iz splošnih večstanovanjskih površin (SSsv) v stanovanjske
površine za posebne namene (SB) in razširitev nabora možnih
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tipologij (poleg V še NV, NA, NB). Območje naj bi bilo namenjeno
"mladim družinam".
Pobuda je delno sprejemljiva.
Možnost gradnje za mlade družine je že vključena v vsebine OPN.
Stanovanja za mlade družine se lahko umeščajo na vse namenske
rabe SS, sprememba namenske rabe v SB ni potrebna. Namenska
raba za stanovanjske površine za posebne namene (SB) je
namenjena predvsem bivanju različnih socialnih skupin
prebivalstva (starejših ljudi, študentov ipd.).
Predlagan širši nabor tipov objektov je sprejemljiv. Umestitev
predlaganih tipologij v obravnavani prostor je z vidika oblikovanja
ustrezna, saj je skladna z obstoječo okoliško pozidavo. Z namenom
dopuščanja več možnih tipov objektov se umeščanje objektov tipa
NA, NB in NV dopusti tudi v EUP TR-356 in TR-357.

J. Jerina
497
Pobuda se nanaša na spremembo načina urejanja za EUP TR-509
oziroma na izločitev zemljišč oz. delov zemljišč parc. št. 250/400,
250/401, 250/109, 250/110, 250/111, 250/213 in 250/568, vse k. o.
Trnovsko predmestje, iz navedene enote in njihovo vključitev v
enoto TR-415 ali v novo EUP. Pobuda se nanaša tudi na
spremembo namenske rabe teh zemljišč, tako da ne bodo več
imela namenske rabe ZPps - Pot spominov in tovarištva, ter
dopustitev možnosti nadomestne gradnje za obstoječi objekt, ki
stoji na zemljiščih parc. št. 250/568 in 250/213, obe k. o. Trnovsko
predmestje, za katerega je predvidena rušitev.Pobuda se nanaša
na spremembo načina urejanja za EUP TR-509 oziroma na
izločitev zemljišč oz. delov zemljišč parc. št. 250/400, 250/401,
250/109, 250/110, 250/111, 250/213 in 250/568, vse k. o. Trnovsko
predmestje, iz navedene enote in njihovo vključitev v enoto TR-415
ali v novo EUP. Pobuda se nanaša tudi na spremembo namenske
rabe teh zemljišč, tako da ne bodo več imela namenske rabe ZPps
- Pot spominov in tovarištva, ter dopustitev možnosti nadomestne
gradnje za obstoječi objekt, ki stoji na zemljiščih parc. št. 250/568
in 250/213, obe k. o. Trnovsko predmestje, za katerega je
predvidena rušitev.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Vpadnice so ena izmed urbanistično in arhitekturno značilnih
mestnih območij, ki dajejo Ljubljani svojevrstno identiteto. Pri
oblikovanju mesta se jim zato namenja poseben razmislek, saj ima
vsaka sebi lastno prepoznavno podobo, s katero soustvarja
celovito mestno zgradbo. Razpoznavna mestna struktura pa je
osnova enostavne orientacije v mestu in eden od pogojev
prijetnega počutja v mestu.
V SP Preveritve in predlog sprememb namenske rabe, načinov
urejanja in urbanističnih pogojev v OPN MOL ID za prostor ob
vpadnicah in notranjih cestnih obročih (P-ZIN-27/13), Št. proj. 7575,
LUZ d.d., 2013 so bila ponovno preverjena naslednja določila:
ustreznost načina urejanja, ustreznost podrobne namenske rabe
prostora in ostalih prostorskih izvedbenih pogojev, opredelitev
začasnih določil do izvedbe OPPN in pregled predpisane obveze

po izvedbi natečajev oziroma variantnih rešitvah v prostoru ob
vpadnicah. Pri tem je bilo glavno vodilo pri izdelavi naloge
spoštovanje usmeritev, ki jih narekuje strateški del planskega akta.
SP ugotavlja, da je za Barjansko vpadnico na delu med Malim
grabnom in Mivko smiselno nadaljnje urejanje z OPPN z dodanimi
podrobnimi določili v zvezi z obstoječimi objekti.
Parcele, navedene v pobudi, niso umeščene v območje Poti
spominov in tovarištva.
Del pobude za dopustitev nadomestne gradnje se ne upošteva.
Zemljišči parc. št. 250/568 in 250/213, obe k. o. Trnovsko
predmestje, sta v območju veljavne Uredbe o državnem
prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti
jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov
Gradec, Uradni list RS, št. 72/13. DPN predvideva odstranitev
obstoječega objekta, zato nadomestna gradnja tega objekta ni
možna.
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j. jerina
498
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 150/2 (CDo), 151/1, 151/2 (CDk), vse k. o. Trnovsko
predmestje, v splošne večstanovanjske površine (SSsv),
spremembo tipologije v NV in višine objektov največ P+2+Po oz. do
14m.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča
parc. št. 150/2 (CDo), 151/1, 151/2 (CDk), vse k. o. Trnovsko
predmestje, v splošne večstanovanjske površine (SSsv),
spremembo tipologije v NV in višine objektov največ P+2+Po oz. do
14m.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda za spremembo namenske rabe iz CDo v SSsv, tipologije v
NV (posledično višina) ni skladna z ugotovitvami SP Preveritve in
predlog sprememb omrežij družbene infrastrukture (P-ZIN-33/13),
LUZ d.d., 2013 iz katerih sledi, da je v območju šolskega okoliša
OŠ Trnovo zaradi načrtovanih OPPN v območju tega okoliša
pričakovati potrebe po dodatnih mestih v objektih predšolske
vzgoje (42 mest) in v OŠ (96 mest).
Zmanjševanje rezervata za vrtec / OŠ z vidika pričakovanih potreb
po širitvi obstoječe oskrbe na področju vzgoje in osnovnega šolstva
ni ustrezno.
Pobuda za spremembo namenske rabe iz CDk v SSsv in tipologije
v NV (posledično višina) ni skladna s strateškimi izhodišči, ki ta
prostor namenjajo pretežno družbenim dejavnostim.
T. Kalač
874
Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta v Rakovi jelši, na
območju OPPN 418.Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta v
Rakovi jelši, na območju OPPN 418.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva tako, da se spremeni način urejanja in se

do pobude

ukine OPPNdp. Ker so za predmetno območje že pripravljena
geodetski in katastrski načrt, pripravljena študija Protipoplavni
ukrepi za območje Rakova Jelša-jug (št. proj.: H03-FR/15, IZVO-R,
Ljubljana, 2015) in rešitev komunalnih vodov (vodovod,
kanalizacija), skladno s Strokovnimi podlagami s področja
vodovoda in kanalizacije za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID
(Javno podjetje vodovod kanalizacija d.o., Ljubljana, december
2014) izdelava OPPN ni več potrebna.
Gradnja v celotnem naselju odstopa od splošnih urbanističnih
pogojev - prevladuje zgoščena pozidava. Zato se na območju
določijo podrobni prostorski izvedbeni pogoji za odmike od
parcelne meje, velikost parcele, višino objektov in faktor
pozidanosti. Legalizacije in novogradnje objektov so dopustne po
izvedbi protipoplavnega ukrepa za zagotavljanje poplavne varnosti
območja. Urediti je treba dovoz in gospodarsko javno infrastrukturo.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

J. Kaltak
1073

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta v Rakovi jelši, na
območju OPPN 418.Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta v
Rakovi jelši, na območju OPPN 418.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva tako, da se spremeni način urejanja in se
ukine OPPNdp. Ker so za predmetno območje že pripravljena
geodetski in katastrski načrt, pripravljena študija Protipoplavni
ukrepi za območje Rakova Jelša-jug (št. proj.: H03-FR/15, IZVO-R,
Ljubljana, 2015) in rešitev komunalnih vodov (vodovod,
kanalizacija), skladno s Strokovnimi podlagami s področja
vodovoda in kanalizacije za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID
(Javno podjetje vodovod kanalizacija d.o.o., Ljubljana, december
2014) izdelava OPPN ni več potrebna.
Gradnja v celotnem naselju odstopa od splošnih urbanističnih
pogojev - prevladuje zgoščena pozidava. Zato se na območju
določijo podrobni prostorski izvedbeni pogoji za odmike od
parcelne meje, velikost parcele, višino objektov in faktor
pozidanosti. Legalizacije in novogradnje objektov so dopustne po
izvedbi protipoplavnega ukrepa za zagotavljanje poplavne varnosti
območja. Urediti je treba dovoz in gospodarsko javno infrastrukturo.
M. Keranović
351
Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta v Rakovi jelši na
zemljišču parc. št. 1001/23 in 1002/7 k. o. Trnovsko predmestje, na
območju OPPN 418.Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta v
Rakovi jelši na zemljišču parc. št. 1001/23 in 1002/7 k. o. Trnovsko
predmestje, na območju OPPN 418.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva tako, da se spremeni način urejanja in se
ukine OPPNdp. Ker so za predmetno območje že pripravljena
geodetski in katastrski načrt, pripravljena študija Protipoplavni

ukrepi za območje Rakova Jelša-jug (št. proj.: H03-FR/15, IZVO-R,
Ljubljana, 2015) in rešitev komunalnih vodov (vodovod,
kanalizacija), skladno s Strokovnimi podlagami s področja
vodovoda in kanalizacije za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID
(Javno podjetje vodovod kanalizacija d.o., Ljubljana, december
2014) izdelava OPPN ni več potrebna.
Gradnja v celotnem naselju odstopa od splošnih urbanističnih
pogojev - prevladuje zgoščena pozidava. Zato se na območju
določijo podrobni prostorski izvedbeni pogoji za odmike od
parcelne meje, velikost parcele, višino objektov in faktor
pozidanosti. Legalizacije in novogradnje objektov so dopustne po
izvedbi protipoplavnega ukrepa za zagotavljanje poplavne varnosti
območja. Urediti je treba dovoz in gospodarsko javno infrastrukturo.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

A. Klemenc
1140
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 896/7 k. o. Trnovsko predmestje iz kmetijskih zemljišč v
zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe zemljišča parc. št. 896/7 k. o. Trnovsko predmestje iz
kmetijskih zemljišč v zazidljivo zemljišče.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Predlagani poseg se nahaja na območju stavbnih zemljišč z
namensko rabo prostora ZPp - park, in sicer v območju, za
katerega je predvidena izdelava Občinskega podrobnega
prostorskega načrta. OPPN se lahko izdela tudi samo za del
območja, predvidenega za urejanje z OPPN, če se za celotno
območje OPPN predhodno izdelajo strokovne podlage, s katerimi
se določijo vsi potrebni vhodni podatki z vidika urbanističnega
načrtovanja in komunalnega opremljanja OPPN. Postopek priprave
OPPN je določen z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni
list RS, št.33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP,
43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A in (109/12)).

A. Klemenc
1141
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 799/8 k.o Trnovsko predmestje iz kmetijskih v zazidljiva
zemljišča.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe
zemljišča parc. št. 799/8 k.o Trnovsko predmestje iz kmetijskih v
zazidljiva zemljišča.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Predlagani poseg se nahaja na z opredeljeno namensko rabo
prostora SSsv (splošne večstanovanjske površine). Za območje je
predvidena izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta.
OPPN se lahko izdela tudi samo za del območja, predvidenega za
urejanje z OPPN, če se za celotno območje OPPN predhodno
izdelajo strokovne podlage, s katerimi se določijo vsi potrebni
vhodni podatki z vidika urbanističnega načrtovanja in komunalnega
opremljanja OPPN. Postopek priprave OPPN je določen z

Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št.33/07,
70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12,
57/12 - ZUPUDPP-A in (109/12)).

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

A. Klemenc
1142
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 1080/67 k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskega zemljišča v
zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe zemljišča parc. št. 1080/67 k. o. Trnovsko predmestje, iz
kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Predmetno zemljišče je že opredeljeno kot stavbno zemljišče in
sicer kot območje, namenjeno urejenim površinam odprtega
prostora (ZPp - parki). Zemljišče leži znotraj zaključenega območja
Južni center, ki se ureja z OPPN. OPPN JUŽNI CENTER je
namenjen ureditvam vstopne točke v Krajinski park Ljubljansko
barje s spremljajočo infrastrukturo.

A. Klemenc
1139
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 896/198, k.o Trnovsko predmestje, iz kmetijskih zemljišč v
zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe zemljišča parc. št. 896/198, k.o Trnovsko predmestje, iz
kmetijskih zemljišč v zazidljivo zemljišče.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Predlagani poseg se nahaja na območju stavbnih zemljišč z
namensko rabo prostora E - Območja energetske infrastrukture. V
območju je že dopustna gradnja, in sicer: "V območju je dopustna
gradnja objektov in dejavnosti za potrebe razdelilne
transformatorske postaje RTP 110/20 Trnovo. Iz nabora objektov in
dejavnosti za območje namenske rabe E so dopustni samo: 22140
Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi, 22240 Lokalni
(distribucijski) elektroenergetski vodi in ostali objekti, potrebni za
funkcioniranje razdelilne transformatorske postaje.

P. Klemenc
1144
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 896/7, k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskih zemljišč v
zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe zemljišča parc. št. 896/7, k. o. Trnovsko predmestje, iz
kmetijskih zemljišč v zazidljivo zemljišče.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Pobuda ni skladna z usmeritvami OPN MOL SD in urbanističnimi
kriteriji. Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe
zemljišča parc. št. 896/7 iz parkovnih površin (ZPp) v splošno

stanovanjske površine.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

P. Klemenc
1145
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 896/198, k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskih zemljišč v
zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe zemljišča parc. št. 896/198, k. o. Trnovsko predmestje, iz
kmetijskih zemljišč v zazidljivo zemljišče.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Predlagani poseg se nahaja na območju stavbnih zemljišč z
namensko rabo prostora ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport,
in sicer v območju, za katerega je predvidena izdelava Občinskega
podrobnega prostorskega načrta. OPPN se lahko izdela tudi samo
za del območja, predvidenega za urejanje z OPPN, če se za
celotno območje OPPN predhodno izdelajo strokovne podlage, s
katerimi se določijo vsi potrebni vhodni podatki z vidika
urbanističnega načrtovanja in komunalnega opremljanja. Postopek
priprave OPPN je določen z Zakonom o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A in 109/12).

P. Klemenc
1146
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 799/8, k. o Trnovsko predmestje, iz kmetijskih v zazidljiva
zemljišča.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe
zemljišča parc. št. 799/8, k. o Trnovsko predmestje, iz kmetijskih v
zazidljiva zemljišča.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Predlagani poseg se nahaja z opredeljeno namensko rabo prostora
SSsv (splošne večstanovanjske površine). Za območje je
predvidena izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta.
OPPN se lahko izdela tudi samo za del območja, predvidenega za
urejanje z OPPN, če se za celotno območje OPPN predhodno
izdelajo strokovne podlage, s katerimi se določijo vsi potrebni
vhodni podatki z vidika urbanističnega načrtovanja in komunalnega
opremljanja OPPN. Postopek priprave OPPN je določen z
Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št.33/07,
70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12,
57/12 - ZUPUDPP-A in 109/12).

P. Klemenc
1147
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 1080/67, k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskega zemljišča v
zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe zemljišča parc. št. 1080/67, k. o. Trnovsko predmestje, iz

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

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

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude

kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Predmetno zemljišče je že opredeljeno kot stavbno zemljišče in
sicer kot območje, namenjeno urejenim površinam odprtega
prostora (ZPp - parki). Zemljišče leži znotraj zaključenega območja
Južni center, ki se ureja z OPPN. OPPN JUŽNI CENTER je
namenjen ureditvam vstopne točke v Krajinski park Ljubljansko
barje s spremljajočo infrastrukturo.
Š. Komić, A. Suljkanović
1736
Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta v Rakovi jelši, na
območju OPPN 418.Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta v
Rakovi jelši, na območju OPPN 418.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva tako, da se spremeni način urejanja in se
ukine OPPNdp. Ker so za predmetno območje že pripravljena
geodetski in katastrski načrt, pripravljena študija Protipoplavni
ukrepi za območje Rakova Jelša-jug (št. proj.: H03-FR/15, IZVO-R,
Ljubljana, 2015) in rešitev komunalnih vodov (vodovod,
kanalizacija), skladno s Strokovnimi podlagami s področja
vodovoda in kanalizacije za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID
(Javno podjetje vodovod kanalizacija d.o., Ljubljana, december
2014) izdelava OPPN ni več potrebna.
Gradnja v celotnem naselju odstopa od splošnih urbanističnih
pogojev - prevladuje zgoščena pozidava. Zato se na območju
določijo podrobni prostorski izvedbeni pogoji za odmike od
parcelne meje, velikost parcele, višino objektov in faktor
pozidanosti. Legalizacije in novogradnje objektov so dopustne po
izvedbi protipoplavnega ukrepa za zagotavljanje poplavne varnosti
območja. Urediti je treba dovoz in gospodarsko javno infrastrukturo.
K. Petkovič, R. Petkovič, V. Labazan
1114
Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta na zemljišču parc. št.
920/7, k. o. Trnovsko predmestje. Objekt ne izpolnjuje določila 24.
člena Odloka OPN MOL glede predpisanih odmikov.Pobuda se
nanaša na legalizacijo objekta na zemljišču parc. št. 920/7, k. o.
Trnovsko predmestje. Objekt ne izpolnjuje določila 24. člena
Odloka OPN MOL glede predpisanih odmikov.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Lastniki parcel znotraj območja Rakove jelše so bili v preteklosti že
pozvani k sodelovanju in obravnavani. Vlagatelj pobude že ima
podane pogoje za legalizacijo, objekt na zemljišču parc. št. 920/7,
k. o. Trnovsko predmestje, je naveden v podrobnih prostorskih
izvedbenih pogojih za EUP TR-428, zato spremembe OPN MOL ID
niso potrebne.

K. Lesjak

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

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

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka

956
Pobuda zavrača izris POTi in dovozov preko nje, kot je predlagano
v OPN MOL ID.Pobuda zavrača izris POTi in dovozov preko nje,
kot je predlagano v OPN MOL ID.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg ni v skladu z varstvenimi režimi. Poseg se nahaja
na območju kulturne dediščine, naravne vrednote, zavarovanega
območja, predlaganega zavarovanega območja ter na območju
preostale poplavne nevarnosti.
Predlagan poseg tudi ni v skladu z urbanističnimi kriteriji. POT je
najpomembnejši obstoječi linearni oblikovni element zelenega
sistema in celotnega mesta. Prepoznaven je tako po obliki in tipu
ureditve, kot simbolnem pomenu.
Pobuda je bila obravnavana in delno že upoštevana pri izdelavi
Odloka OPN MOL (Uradni list RS, št. 78/10 in spremembe). Novih
sprememb ni predvidenih.

R. Lesjak
957
Pobuda zavrača izris POTi in dovozov preko nje, kot je predlagano
v OPN MOL ID.Pobuda zavrača izris POTi in dovozov preko nje,
kot je predlagano v OPN MOL ID.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg ni v skladu z varstvenimi režimi. Poseg se nahaja
na območju kulturne dediščine, naravne vrednote, zavarovanega
območja, predlaganega zavarovanega območja ter na območju
preostale poplavne nevarnosti.
Predlagan poseg tudi ni v skladu z urbanističnimi kriteriji. POT je
najpomembnejši obstoječi linearni oblikovni element zelenega
sistema in celotnega mesta. Prepoznaven je tako po obliki in tipu
ureditve, kot simbolnem pomenu.
Pobuda je bila obravnavana in delno že upoštevana pri izdelavi
Odloka OPN MOL (Uradni list RS, št. 78/10 in spremembe). Novih
sprememb ni predvidenih.

M. Lipnik
655
Pobuda se nanaša na dokončno in boljšo ureditev prostorskih
tekstualnih in grafičnih pogojev na lokaciji v EUP TR-339.Pobuda
se nanaša na dokončno in boljšo ureditev prostorskih tekstualnih in
grafičnih pogojev na lokaciji v EUP TR-339.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Na podlagi pobude so bila preverjena in ustrezno dopolnjena
določila za širši prostor Trnovega. Posamezne teme so obdelane v
pobudah od ID 1987 do 1996.

M. Lipnik
700
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Stališče do pobude

Pobuda se nanaša na celostno ureditev prostora na območju
obravnavanih parcel - namensko rabo, tip pozidave, pogoje
gradnje, prometno, komunalno in okoljevarstveno urejanje,
obrazložitev naj bi bila razvidna iz opisov v prilogi.Pobuda se
nanaša na celostno ureditev prostora na območju obravnavanih
parcel - namensko rabo, tip pozidave, pogoje gradnje, prometno,
komunalno in okoljevarstveno urejanje, obrazložitev naj bi bila
razvidna iz opisov v prilogi.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Na podlagi pobude so bila preverjena in ustrezno dopolnjena
določila za širši prostor Trnovega. Posamezne teme so obdelane v
pobudah od ID 1987 do 1996.

M. Lipnik
733
Pobuda se nanaša na manjkajoče prometne poti v območju
vključno s peš potjo preko parc. št. 250/58 in 250/324, obe k. o.
Trnovsko predmestje.Pobuda se nanaša na manjkajoče prometne
poti v območju vključno s peš potjo preko parc. št. 250/58 in
250/324, obe k. o. Trnovsko predmestje.
Pobuda je sprejemljiva.
Predlog je sprejemljiv z vidika trajnostne mobilnosti v mestih in
promocije trajnostnih načinov premikanja. Na ta način se tudi
predvideno otroško igrišče naveže na Jelovškovo ulico in
Opekarsko cesto.

M. Lipnik
1987
Pobuda se nanaša na ponovno določitev PPIP v območju. Določila
bi morala biti povzeta po ZN, na podlagi katerega se je gradilo
območje.Pobuda se nanaša na ponovno določitev PPIP v območju.
Določila bi morala biti povzeta po ZN, na podlagi katerega se je
gradilo območje.
Pobuda je sprejemljiva.
Na podlagi pobude so bila preverjena določila za širši prostor
Trnovega. Za nize atrijskih hiš se opredelijo posamezne EUP, za
katere se določi ustrezne prostorske izvedbene pogoje glede na
tipologijo in namensko rabo, ki se jo spremeni v SSce - pretežno
eno in dvostanovanjske površine.

M. Lipnik
1988
Pobuda se nanaša na določitev tipologije. Določila bi morala biti
povzeta po ZN, na podlagi katerega se je gradilo območje.Pobuda
se nanaša na določitev tipologije. Določila bi morala biti povzeta po
ZN, na podlagi katerega se je gradilo območje.
Pobuda je sprejemljiva.

Obrazložitev stališča
do pobude

Na podlagi pobude so bila preverjena določila za širši prostor
Trnovega. Za nize atrijskih hiš se opredelijo posamezne EUP, za
katere se določi ustrezne prostorske izvedbene pogoje glede na
tipologijo in namensko rabo, ki se jo spremeni v SSce - pretežno
eno in dvostanovanjske površine.

Vlagatelj pobude
Zaporedna številka
pobude
Povzetek pobude

M. Lipnik
1989

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude
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Pobuda se nanaša na upoštevanje podzemnih delov objektov pri
izračunu FZ in določitev FZP za stanovanjske stavbe.Pobuda se
nanaša na upoštevanje podzemnih delov objektov pri izračunu FZ
in določitev FZP za stanovanjske stavbe.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva. Metodologija za izračun FZ je ustrezna,
usklajena je standardi za lastnosti stavb SIST ISO 9836. Zelene
površine za stanovanjske stavbe so v OPN MOL ID določene s
faktorjem odprtih bivalnih površin (FBP), ki vključuje zelene in
tlakovane površine ob stanovanjskih objektih, faktor zelenih površin
(FZP) pa se v OPN MOL ID določa za nestanovanjske objekte.

M. Lipnik
1990
Pobuda se nanaša na določitev višine. Določila bi morala biti
povzeta po ZN, na podlagi katerega se je gradilo območje.Pobuda
se nanaša na določitev višine. Določila bi morala biti povzeta po
ZN, na podlagi katerega se je gradilo območje.
Pobuda je sprejemljiva.
Na podlagi pobude so bila preverjena določila za širši prostor
Trnovega. Za nize atrijskih hiš, ki višinsko odstopajo od ostalih
objektov, se opredelijo posamezne EUP, za katere se določi
ustrezne podrobne prostorske izvedbene pogoje za višino.

M. Lipnik
1991
Pobuda se nanaša na dimenzioniranje in lociranje predvidene
komunalne opreme. Le ta ni bila zgrajena v skladu z ZN, na podlagi
katerega se je gradilo območje.Pobuda se nanaša na
dimenzioniranje in lociranje predvidene komunalne opreme. Le ta
ni bila zgrajena v skladu z ZN, na podlagi katerega se je gradilo
območje.
Pobuda ni sprejemljiva.
V OPN MOL ID so vrisani obstoječi oz. načrtovani vodi, objekti in
naprave iz rešitev, ki so jih posredovali upravljavci komunalnih
vodov. Če za posamezno komunalno infrastrukturo vodi, objekti in
naprave, potrebni za delovanje te infrastrukture oziroma izvajanje
dejavnosti, niso vrisani, to pomeni, da na ravni MOL oz. upravljavca
komunalnega omrežja tovrstna rešitev ni podana. V določilih MOL
OPN ID (12. člen) je navedeno, da je dopustna gradnja objektov

GJI, ki so predmet pobude, brez dodatnih posebnih pogojev (razen,
če so ti izrecno navedeni). Če na določenem območju komunalni
vodi še niso zgrajeni oz. so zgrajeni neskladno s prostorskimi akti,
se lahko pobudniki obrnejo na pristojne oddelke MOL oz.
upravljavce komunalnih omrežij glede novogradnje oz. obnove
komunalnih vodov, objektov in naprav.
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M. Lipnik
1992
Pobuda se nanaša na dopolnitev določil v zvezi z vzdrževanjem in
sanacijo obstoječih objektov in novogradnjami.Pobuda se nanaša
na dopolnitev določil v zvezi z vzdrževanjem in sanacijo obstoječih
objektov in novogradnjami.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Na podlagi pobude so bila preverjena določila za širši prostor
Trnovega. Glede na stanje v prostoru so bile opredeljene
posamezne nove EUP. Novo opredeljeni podrobni prostorski
izvedbeni pogoji in splošni prostorski izvedbeni pogoji ustrezno
določajo dopustne posege.
Del določil, ki se nanašajo na vzdrževanje in sanacijo objektov je
navedenih tudi v odloku.

M. Lipnik
1993
Pobuda se nanaša na ločen prikaz obstoječega in predvidenega
javnega dobra ter korekcijo glede na stanje na terenu.Pobuda se
nanaša na ločen prikaz obstoječega in predvidenega javnega
dobra ter korekcijo glede na stanje na terenu.
Pobuda je delno sprejemljiva.
V OPN MOL ID so prikazane obstoječe in načrtovane javne
površine, ki grafično niso posebej ločene. V pripravi je evidenca
nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, ki bo osnova
za razglasitev grajenega javnega dobra. V postopku sprememb in
dopolnitev OPN MOL ID se usklajujejo vsebine obeh nalog.

M. Lipnik
1994
Pobuda se nanaša na določitev predvidene zmogljivosti Jelovškove
in Layerjeve ulice in vplivih na okolje z vidika prometa.Pobuda se
nanaša na določitev predvidene zmogljivosti Jelovškove in
Layerjeve ulice in vplivih na okolje z vidika prometa.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Za Jelovškovo in Layerjevo ulico je v OPN MOL ID določena
kategorija LK – lokalna krajevna cesta, to je cesta nižje kategorije.
Glede na obratovanje prostora sta obe prometnici v funkciji
zagotavljanja dostopa za stanovalce in za obstoječe in predvidene
dejavnosti. To pomeni, da morata prometnici zagotavljati
dostopnost, tranzitnega prometa pa v tem primeru ni. Z vidika

vodenja in upravljanja prometnih tokov sodita obe prometnici med
malo-prometne ceste. Po prostorski zakonodaji za ti dve prometnici
z vidika prometnih obremenitev ni treba izdelati PVO.
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M. Lipnik
1995
Pobuda se nanaša na spremembo stopenj varstva pred hrupom v
EUP TR-339 v območje z II. stopnjo varstva pred hrupom.Pobuda
se nanaša na spremembo stopenj varstva pred hrupom v EUP TR339 v območje z II. stopnjo varstva pred hrupom.
Pobuda je sprejemljiva.
Stopnje varstva pred hrupom so v spremembah in dopolnitvah
OPN MOL ID določene na podlagi področne zakonodaje in
strokovne podlage Spremembe in dopolnitve področja varstva pred
hrupom (P-ZIN-32/13). Stanovanjskim območjem (SSce – pretežno
eno in dvostanovanjske površine) se ob upoštevanju predpisov o
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju in navedene strokovne
podlage določi območje II. stopnje varstva pred hrupom, v kolikor
se ne nahajajo v pasu 50,00 m od meje EUP z namensko rabo PC
(pomembnejše ceste) ali PŽ oziroma 200 m od razvojnih območij
(območij vpadnic), kjer na podlagi izdelane metodologije veljajo
pogoji za III. stopnjo varstva pred hrupom. Obravnavano območje
je določeno tudi kot eno izmed varovanih območij sosesk, kjer je
treba vzpostaviti in ohranjati II. stopnjo varstva pred hrupom.

M. Lipnik
1996
Pobuda se nanaša na smiselnost določila o obveznosti soglasja
ZVKDS.Pobuda se nanaša na smiselnost določila o obveznosti
soglasja ZVKDS.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda v zvezi smiselnostjo obveze pridobitve soglasja ZVKDS se
upošteva na način, da se PPIP korigira tako, da se obveznost
pridobitve pogojev in soglasja pristojne službe za varstvo kulturne
dediščine nanaša le na območje, ki je varovano kot kulturna
dediščina.

Mijaks investicije d.o.o.
2395
Pobudnik predlaga dopolnitev določil za EUP TR-174 tako, da bo
možen širši nabor dopustnih dejavnosti, ki bi služile za
zagotavljanje potreb starejšim, ki živijo v neposredni
bližini.Pobudnik predlaga dopolnitev določil za EUP TR-174 tako,
da bo možen širši nabor dopustnih dejavnosti, ki bi služile za
zagotavljanje potreb starejšim, ki živijo v neposredni bližini.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je skladna z želenim strateškim prostorskim razvojem
MOL. Le ta kot ustrezno opredeljuje mešanje skladnih dejavnosti

zaradi zagotavljanja dnevne frekventiranosti območij in povečanje
kakovosti bivanja v mestu s približevanjem oskrbe in dejavnosti
stanovanjskim območjem.
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Mijaks Investicije d.o.o.
393
Pobuda se nanaša na ukinitev veljavnega ZN.Pobuda se nanaša
na ukinitev veljavnega ZN.
Pobuda ni sprejemljiva.
Območje se ureja po ZN (Odlok o sprejemu zazidalnega načrta za
zazidalni otok VS103 - Murgle IV. faza, Uradni list SRS 40/48). Za
spremembe določil je treba pristopiti k izdelavi OPPN, ki bo
predstavljala spremembo ZN. Odlok OPN MOL ID v 99. členu
določa, da se OPPN lahko izdela tudi takrat, kadar njegova
izdelava ni predvidena s tem odlokom, če se za območje ali manjše
območje znotraj posameznega EUP izkaže investicijski interes in ta
ni v nasprotju s Strateškim prostorskim načrtom MOL za
predlagano območje.
A. Mižigoj
961
Pobuda zavrača izris POTi in dovozov preko nje, kot je predlagano
v OPN MOL ID.Pobuda zavrača izris POTi in dovozov preko nje,
kot je predlagano v OPN MOL ID.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg ni v skladu z varstvenimi režimi. Poseg se nahaja
na območju kulturne dediščine, naravne vrednote, zavarovanega
območja, predlaganega zavarovanega območja ter na območju
preostale poplavne nevarnosti.
Predlagan poseg tudi ni v skladu z urbanističnimi kriteriji. POT je
najpomembnejši obstoječi linearni oblikovni element zelenega
sistema in celotnega mesta. Prepoznaven je tako po obliki in tipu
ureditve, kot simbolnem pomenu.
Pobuda je bila obravnavana in delno že upoštevana pri izdelavi
Odloka OPN MOL (Uradni list RS, št. 78/10 in spremembe). Novih
sprememb ni predvidenih.
MOL - Četrtna skupnost Vič
1825
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe v TR-321 zaradi
povečanja golf igrišča iz 9 na 18 lukenj.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe v TR-321 zaradi povečanja golf igrišča
iz 9 na 18 lukenj.
Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL ID.
Zemljišča v TR-321 so v že v veljavnem OPN MOL ID opredeljene
kot površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS) in omogočajo
ureditev golf igrišča.
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Interna pobuda MOL
1899
Pobuda se nanaša na izris javnih pešpoti v naselju Murgle.
Vlagatelj predlaga, da ne bi bile vse poti v naselju, ki so izrisane z
regulacijsko linijo (RL), javne.Pobuda se nanaša na izris javnih
pešpoti v naselju Murgle. Vlagatelj predlaga, da ne bi bile vse poti v
naselju, ki so izrisane z regulacijsko linijo (RL), javne.
Pobuda ni sprejemljiva.
Vse poti, ki so opredeljene z regulacijskimi linijami, so javne, saj so
regulacijske linije črte, ki ločujejo javne površine od površin v
zasebni lasti. Regulacijske linije za pešpoti so v naselju Murgle
izrisane na osnovi nekdanjih prostorskih izvedbenih aktov, stanja v
naravi in so skladne s predlogom naloge Evidenca nepremičnega
premoženja MOL (ENP; projekt je v pripravi).

Interna pobuda MOL
1900
Pobuda se nanaša na izris javne poti.Pobuda se nanaša na izris
javne poti.
Pobuda je sprejemljiva.
Na podlagi SP za izris regulacijskih elementov za javne površine in
predloga evidence nepremičnega premoženja Mestne občine
Ljubljana (ENP; projekt je v pripravi) javna površina za
zagotavljanje dostopa do posameznega objekta ni predvidena. RL
se briše.

Interna pobuda MOL
1839
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 626/1 k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijske rabe v površine za
oddih, rekreacijo in šport (ZS) zaradi povečanja golf igrišča iz 9 na
18 lukenj in ureditev otroškega golfišča.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 626/1 k. o.
Trnovsko predmestje, iz kmetijske rabe v površine za oddih,
rekreacijo in šport (ZS) zaradi povečanja golf igrišča iz 9 na 18
lukenj in ureditev otroškega golfišča.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva, saj ni v skladu z strateškimi izhodišči in
urbanističnim konceptom. Širitev golf igrišča na Ljubljanskem barju
je bila že večkrat predmet prostorskih preverjanj. Zaradi omejitev s
strani varovanih območij narave (NATURA 2000, EPO in
Krajinskega parka Ljubljansko barje), širitev golf igrišča ni možno
umestiti v OPN MOL ID. Območje je namenjeno izvajanju ukrepov
za vzpostavitev nadomestnih habitatov zaradi širitve Regionalnega
centra za ravnanje z odpadki.

Interna pobuda MOL
651
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Pobuda se nanaša na izris regulacijske linije ceste, namenske rabe
novega vodotoka Curnovec (VI-494) ter mejo EUP. Predlagane
spremembe naj se izrišejo po dejanskem stanju.Pobuda se nanaša
na izris regulacijske linije ceste, namenske rabe novega vodotoka
Curnovec (VI-494) ter mejo EUP. Predlagane spremembe naj se
izrišejo po dejanskem stanju.
Pobuda je sprejemljiva.
Zaradi ukinitve načrtovane povezovalne ceste se namenska raba
vodotoka Curnovec (VI-494) popravi na dejansko stanje. Glede na
novo EUP se smiselno popravi tudi izris RL.

Interna pobuda MOL
660
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe EUP TR-148 iz
območja centralnih dejavnosti brez stanovanj (CDd), na delu kjer je
lociran Poštni center v območje gospodarskih con (IG), na
preostalem delu v površine drugih območij (BD). Pobuda se
nanaša še na spremembo meje EUP med TR-148 in TR156.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe EUP TR148 iz območja centralnih dejavnosti brez stanovanj (CDd), na delu
kjer je lociran Poštni center v območje gospodarskih con (IG), na
preostalem delu v površine drugih območij (BD). Pobuda se
nanaša še na spremembo meje EUP med TR-148 in TR-156.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je skladna s predlogom SP Preveritve lokacij gospodarskih
con in proizvodnih dejavnosti v območjih drugih namenskih rab in
dopolnitve prikaza javnih površin v OPN MOL ID (P-ZIN-26/13), št.
proj. 7576, LUZ d.d., (glej scenarij 1). S predlaganim posegom se
poenoti urejanje prostora od Jamove do Ceste v Mestni log, vzdolž
Koprske ulice.

Interna pobuda MOL
664
Pobuda se nanaša na ponovno določitev tipologije in višine v EUP
TR-409, in sicer v delu, kjer so vile, naj bo tipologija NV.Pobuda se
nanaša na ponovno določitev tipologije in višine v EUP TR-409, in
sicer v delu, kjer so vile, naj bo tipologija NV.
Pobuda je sprejemljiva.
Skladno s prevladujočim tipom obstoječih objektov se EUP TR-409
razdeli na dve EUP, meja poteka po ulici Mirje. V severni EUP se
ohrani tip V in obstoječa določila, za južno EUP pa se določi nov tip
objektov, to je NV, z dopustno višino do P+2+Po.

Interna pobuda MOL
1215
Pobuda se nanaša na določbe za višino objektov.Pobuda se
nanaša na določbe za višino objektov.

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Pobuda je sprejemljiva.
Višina je že določena z urbanističnimi pogoji, zato se zaradi
morebitne nejasnosti črta splošna določila za dopustno višino.
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Pobuda se nanaša na ponovno določitev tipologije in višine v EUP
TR-409.Pobuda se nanaša na ponovno določitev tipologije in višine
v EUP TR-409.
Pobuda je sprejemljiva.
Skladno s prevladujočim tipom obstoječih objektov se EUP TR-409
razdeli na dve EUP, meja poteka po ulici Mirje. V severni EUP se
ohrani tip V in obstoječa določila, za južno EUP pa se določi nov tip
objektov, to je NV, z dopustno višino do P+2+Po.

Interna pobuda MOL
1424
Pobuda se nanaša na iris RL za cesto po dejanskem
stanju.Pobuda se nanaša na iris RL za cesto po dejanskem stanju.
Pobuda je sprejemljiva.
Regulacijska linija se izriše glede na dejansko stanje, v skladu z
rezultati evidence nepremičnega premoženja Mestne občine
Ljubljana (ENP; projekt je v pripravi).

Interna pobuda MOL
1456
Pobuda se nanaša na spremembo meje EUP TR-109 in TR10.Pobuda se nanaša na spremembo meje EUP TR-109 in TR-10.
Pobuda je sprejemljiva.
Predlagan poseg pomeni uskladitev z dejanskim stanjem. Meja
EUP se uskladi z veljavnim katastrom.

Interna pobuda MOL
1471
Pobuda se nanaša na popravek meje EUP TR-489, PC (Opekarska
cesta).Pobuda se nanaša na popravek meje EUP TR-489, PC
(Opekarska cesta).
Pobuda je sprejemljiva.
Na Opekarski cesti ni predvidenih novih postajališč, zato se mejo
med EUP TR-489 in TR-190 uskladi z dejanskim stanjem.

Interna pobuda MOL
1905
Pobuda se nanaša na dopolnitev usmeritev za OPPN 129, in sicer
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na dopustnost ureditev za potrebe Ribiške družine Barje za
izvajanje športnega ribolova in spremljajočih dejavnosti.Pobuda se
nanaša na dopolnitev usmeritev za OPPN 129, in sicer na
dopustnost ureditev za potrebe Ribiške družine Barje za izvajanje
športnega ribolova in spremljajočih dejavnosti.
Pobuda je sprejemljiva.
Za obstoječo dejavnost ribiške družine je bilo ugotovljeno, da je
nemoteča in skladna z urbanističnim konceptom razvoja
obravnavanega območja, zato se z uvedbo začasnih določil, ki
veljajo do izvedbe OPPN, omogoči nadaljnje funkcioniranje
dejavnosti v območju.

Interna pobuda MOL
2049
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe EUP TR-332 iz
splošnih večstanovanjskih površin (SSsv) v osrednja območja
centralnih dejavnosti (CU) v delu ob Barjanski cesti, za objekt v
katerem se nahajajo pošta, banka, trgovina, bife, čistilnica, servis,
kiosk, poslovni prostori.Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe EUP TR-332 iz splošnih večstanovanjskih površin
(SSsv) v osrednja območja centralnih dejavnosti (CU) v delu ob
Barjanski cesti, za objekt v katerem se nahajajo pošta, banka,
trgovina, bife, čistilnica, servis, kiosk, poslovni prostori.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobudo se upošteva skladno s sklepom sestanka 3504-4/2014-46,
ki ugotavlja, da je prostorsko sprejemljivo, da se lokacije, kjer je več
dejavnosti kot le trgovina in izpolnjujejo pogoje za lokalni center,
spremeni namenska raba v CU.

Interna pobuda MOL
2050
Pobuda se nanaša na spremembo določil v EUP TR-420, in sicer
dopustitev možnosti ohranitve objektov na V strani EUP, ne pa tudi
njihova širitev proti Z, ohranitev obstoječih poslovnih dejavnosti na
V strani in ureditev stanovanjskih površin le kot dopolnitev
poslovnih dejavnosti.Pobuda se nanaša na spremembo določil v
EUP TR-420, in sicer dopustitev možnosti ohranitve objektov na V
strani EUP, ne pa tudi njihova širitev proti Z, ohranitev obstoječih
poslovnih dejavnosti na V strani in ureditev stanovanjskih površin le
kot dopolnitev poslovnih dejavnosti.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobuda je skladna z urbanističnimi kriteriji oblikovanja mestnega
prostora. Eno izmed konceptualnih vodil za urbanistično,
arhitekturno in krajinsko-arhitekturno oblikovanje obravnavanega
prostora je, da se objekti tipa NA in NB praviloma umeščajo le v
zaledje obcestnega prostora vpadnic, zato se dopustnost gradnje
tipa NA črta. Za ohranitev obstoječih dejavnosti v območju se
določi javno rabo v pritličjih objektov. Višino objektov se omeji v
skladu z velikostjo in obliko območja ter okoliško pozidavo. Zaradi
izvedljivosti gradnje v območju se določi najmanjši odmik od EUP

TR-421, po kateri poteka Pot spominov in tovarištva.
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Interna pobuda MOL
2051
V pobudi je podan predlog za preveritev možnosti izpeljave izteka
Opekarske ceste kot nadaljevanje sedanje Opekarske ceste med
EUP TR-415 in TR-509.V pobudi je podan predlog za preveritev
možnosti izpeljave izteka Opekarske ceste kot nadaljevanje
sedanje Opekarske ceste med EUP TR-415 in TR-509.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Podaljšanje Opekarske ceste in neposredna navezava na
Barjansko cesto zaradi prometno tehničnih kriterijev ni predvidena.
Ob podaljšanju Opekarske ceste bi bilo treba na Barjanski cesti
urediti novo semaforizirano križišče, katerega oddaljenost od
obstoječega štirikrakega križišča Barjanska cesta/Cesta dveh
cesarjev ni zadostna za tekoče in varno odvijanje prometa. Na
osnovi pobude pa se v smeri Opekarske ceste podaljša pešpot,
tako da poteka pod mostom na Barjanski cesti in se nadaljuje do
peš in kolesarske poti v EUP TR-407.

Interna pobuda MOL
2053
V pobudi je podan predlog za izbris določil v zvezi z dopustno
gradnjo objektov tipa NA in NB v EUP TR-423.V pobudi je podan
predlog za izbris določil v zvezi z dopustno gradnjo objektov tipa
NA in NB v EUP TR-423.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je skladna z urbanističnimi kriteriji za umeščanje
posameznih tipov stavb v prostor. Območje je opredeljeno v dveh
namenskih rabah, in sicer CU in SScv v zaledju. Objekte tipa NA in
NB se dopusti le v EUP TR-388, saj je tovrstne objekte smiselno
umeščati v zaledje večjih cest.

Interna pobuda MOL
2070
Pobuda se nanaša na popravek usmeritev za OPPN 116
Layerjeva, in sicer tako, da bo nove pešpoti treba urediti, ne samo
morebiti predvideti.Pobuda se nanaša na popravek usmeritev za
OPPN 116 Layerjeva, in sicer tako, da bo nove pešpoti treba
urediti, ne samo morebiti predvideti.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva in popravi usmeritve za OPPN tako, da bo
ureditev pešpoti do območja igrišč obvezna.

Interna pobuda MOL
2072
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Stališče do pobude

Pobuda se nanaša na popravek usmeritev za izdelavo OPPN, in
sicer se za območje označi še @ ali pa se spremeni NRP v
SSse.NA, ker gre za obrobno območje s slabimi
povezavami.Pobuda se nanaša na popravek usmeritev za izdelavo
OPPN, in sicer se za območje označi še @ ali pa se spremeni NRP
v SSse.NA, ker gre za obrobno območje s slabimi povezavami.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Območje je veliko cca. 4 ha, možna je ureditev cca. 500 stanovanj,
zato se doda obveza o preveritvi omrežja družbene infrastrukture
(dopolni se karta 6: Omrežje družbene infrastrukture). Za celotno
območje OPPN je treba narediti strokovne podlage, ki morajo
predvideti enotno urbanistično arhitekturno zasnovo, pri čemer je
smiselno umestiti mešano tipologijo stavb.

Interna pobuda MOL
2082
Pobuda se nanaša na dopolnitev prikaza otroških igrišč v EUP TR501 in zagotovitev javnega dostopa do igrišča v EUP TR244.Pobuda se nanaša na dopolnitev prikaza otroških igrišč v EUP
TR-501 in zagotovitev javnega dostopa do igrišča v EUP TR-244.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se upošteva tako, da se dopolni omrežje pešpoti. Novi
pešpoti sta v tem primeru označeni na karti št. 4.7: Cestno omrežje
in območja parkirnih režimov z osjo, ker potekata preko območij, ki
se urejajo z OPPN. V EUP TR-244, kjer je skladno s podrobnimi
prostorskimi izvedbenimi pogoji treba urediti javno otroško igrišče,
je le-to že označeno. Obstoječe otroško igrišče v EUP TR-501 je
zasebno, niti ni v bazi OGDP, zato na Karti 6: Omrežje družbene
infrastrukture ni označeno.

Interna pobuda MOL
2086
Pobuda se nanaša na izris GL v celotnem naselju.Pobuda se
nanaša na izris GL v celotnem naselju.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je skladna z urbanističnimi kriteriji. GL se izrišejo na
podlagi Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje
urejanja VS2/7 Murgle - del 60/99, ki je urejal stanje na tem
območju pred OPN MOL ID in je že dopuščal dozidave.

Interna pobuda MOL
2118
Tč.15:
V pobudi je podan predlog, da je treba natančneje definirati 25m
pas ob AC.Tč.15:
V pobudi je podan predlog, da je treba natančneje definirati 25m
pas ob AC.
Pobuda je sprejemljiva.

Obrazložitev stališča
do pobude

Pobuda pomeni razjasnitev podrobnih določil v EUP.
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Pobuda se nanaša na dva redakcijska popravka tekstualnega dela
Usmeritev za OPPN 94 - Južni center.Pobuda se nanaša na dva
redakcijska popravka tekstualnega dela Usmeritev za OPPN 94 Južni center.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobuda se smiselno upošteva tako, da se dopolni urbanistične
pogoje in sicer: "Enota je namenjena ureditvam vstopne točke v
Krajinski park Ljubljansko barje s spremljajočo infrastrukturo.
Dopustne so ureditve info centra Krajinski park Ljubljansko barje,
ureditve za rekreacijo v naravi (vstopna točka, rekreacijske in učne
poti), vodnogospodarske ureditve ter izvedba ukrepov za
zagotavljanje ugodnega stanja kvalifikacijskih vrst. Informacijski
center Krajinskega parka Ljubljansko barje, v skupni površini do 2
ha, se uredi ob prometnem vozlišču. Objekte se zasnuje kot
vzorčne trajnostno naravnane zgradbe v odprti krajini. Do izvedbe
OPPN Južni center je dopustna TUDI izvedba ukrepov za
zagotavljanje ugodnega stanja kvalifikacijskih vrst. Ukrep je treba
izvesti pred začetkom širitve REGIONALNEGA CENTRA ZA
RAVNANJE Z ODPADKI. Do izvedbe ukrepov za zagotavljanje
ugodnega stanja kvalifikacijskih vrst so dopustni začasni vrtički na
obstoječih površinah.".
Pobude 2 se ne upošteva, ker je predmetni stavek zahteva nosilca
urejanja prostora. Zaradi boljšega razumevanja se v stavku besedo
"odlagališča" zamenja z "Regionalnega centra za ravnanje z
odpadki".

Interna pobuda MOL
2277
Pobuda se nanaša na preveritev poteka RL ob Zeleni poti, zemljišči
parc. št. 1694/1 in 279/91 obe k. o. Trnovsko predmestje.Pobuda
se nanaša na preveritev poteka RL ob Zeleni poti, zemljišči parc.
št. 1694/1 in 279/91 obe k. o. Trnovsko predmestje.
Pobuda je sprejemljiva.
Skladno z obstoječim stanjem v prostoru in z rezultati naloge
Ureditev evidence nepremičnega premoženja Mestne občine
Ljubljana se regulacijska linija ob Zeleni poti in meja EUP TR-265
uskladita s potekom katastrske meje.

Interna pobuda MOL
2279
V pobudi je podan predlog za prestavitev ali ukinitev obračališča.V
pobudi je podan predlog za prestavitev ali ukinitev obračališča.
Pobuda je sprejemljiva.

Obrazložitev stališča
do pobude

Predlagana rešitev iz pobude, minimalno odstopa od določil OPN
MOL ID. Predlagana prestavitev predvidenega uvoza ne
predstavlja bistvene spremembe, zato se predlog upošteva.
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Pobuda se nanaša na dopustitev bivanja v območju z namensko
rabo CDk in omejitev obveznosti pridobitve soglasja ZVKDS le za
območja, ki so varovana kot kulturna dediščina.Pobuda se nanaša
na dopustitev bivanja v območju z namensko rabo CDk in omejitev
obveznosti pridobitve soglasja ZVKDS le za območja, ki so
varovana kot kulturna dediščina.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Odlok OPN MOL ID določa, da je na zakonito zgrajenih objektih, ki
po namembnosti niso skladni s predpisano namensko rabo,
dopustno: rekonstrukcija in izraba izkoriščenega podstrešja ter
vzdrževanje in odstranitev objektov. Gre za princip, da obstoječe
dejavnosti, ki strateško niso skladne z vizijo urejanja nekega
prostora, do nadaljnjega v tem prostoru lahko funkcionirajo, ni pa
jih dopustno širiti, nadomeščati ali na novo ustvariti.
Pobuda v zvezi z natančnejšo opredelitvijo obveze pridobitve
soglasja ZVKDS se upošteva na način, da se PPIP korigira tako,
da se nanaša le na območje varovanja kulturne dediščine.

Interna pobuda MOL
2316
Pobuda se nanaša na TR-496, Levarjeva ulica. Predlaga se
dopolnitev PPIP, da se na tem območju npr. prepove gradnja
stanovanjskih objektov, dovoli le gradnja EO-NO in uredijo zelenih
površin za stanovalce. Del zemljišč naj nujno ostane zelen.Pobuda
se nanaša na TR-496, Levarjeva ulica. Predlaga se dopolnitev
PPIP, da se na tem območju npr. prepove gradnja stanovanjskih
objektov, dovoli le gradnja EO-NO in uredijo zelenih površin za
stanovalce. Del zemljišč naj nujno ostane zelen.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobuda je skladna z urbanističnim kriterijem izboljšanja
obstoječega stanja v prostoru. Z dodanim podrobnim prostorskim
določilom se zagotavlja skladnost pri oblikovanju, z opredelitvijo
parkovnih površin se zagotavljajo skupne odprte površine za
stanovalce obravnavanega območja.
Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS2/12 Sibirija
(Uradni list SRS št. 41/90) na podlagi katerega se je območje
izgrajevalo je na celotnem pasu vzdolž gradnje že predvideval
parkovne površine.

Interna pobuda MOL
2319
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe iz pretežno eno
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in dvostanovanjskih površin (SSce) v površine za šport (ZS), tako
kot je to rešeno za vse tovrstne situacije.Pobuda se nanaša na
spremembo namenske rabe iz pretežno eno in dvostanovanjskih
površin (SSce) v površine za šport (ZS), tako kot je to rešeno za
vse tovrstne situacije.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda pomeni uskladitev izrisa otoka športa na način, kot je v
drugih tovrstnih primerih (z izrisom namenske rabe prostora).

Interna pobuda MOL
2425
Pobuda se nanaša na popravek RL Ulice Štefke
Zbašnikove.Pobuda se nanaša na popravek RL Ulice Štefke
Zbašnikove.
Pobuda je sprejemljiva.
Regulacijska linija se izriše glede na dejansko stanje, v skladu z
rezultati evidence nepremičnega premoženja Mestne občine
Ljubljana (ENP; projekt je v pripravi).

Interna pobuda MOL
2426
Pobuda je predlog za uskladitev meje nove ceste med Opekarsko
in Barjansko skladno z novo parcelacijo parcele 250/524, k. o.
Trnovsko predmestje.Pobuda je predlog za uskladitev meje nove
ceste med Opekarsko in Barjansko skladno z novo parcelacijo
parcele 250/524, k. o. Trnovsko predmestje.
Pobuda je sprejemljiva.
Vsebina pobude je sprejemljiva in skladna s projektom Nove ceste
med Opekarsko in Barjansko cesto v Ljubljani, št. proj. 11-233/02,
november 2013, projektant GIRU d.o.o. ter z rezultati naloge
Ureditev evidence nepremičnega premoženja Mestne občine
Ljubljana (ENP; projekt je v pripravi). Meja med TR-487 in TR-217
se popravi skladno s predlogom nove parcelacije parcele 250/524,
k. o. Trnovsko predmestje.
Na podlagi te pobude in skladno z rezultati naloge Ureditev
evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana
(ENP; projekt je v pripravi) se v grafični del OPN MOL ID izriše še
regulacijske linije in os za določitev obstoječe javne poti za pešce
med slepim zaključkom vozišča Ceste na Loko in Kopačevo cesto
preko zemljišča s parcelno št. 250/470, k. o. Trnovsko predmestje.

Interna pobuda MOL
2428
Pobuda je predlog za izris ceste preko zemljišča s parcelno št.
83/22, k. o. Trnovsko predmestje, skladno z izvedenim stanjem
Opekarske ceste.Pobuda je predlog za izris ceste preko zemljišča s
parcelno št. 83/22, k. o. Trnovsko predmestje, skladno z izvedenim
stanjem Opekarske ceste.

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Pobuda je sprejemljiva.
Vsebina pobude je sprejemljiva in v skladu z rezultati evidence
nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana (ENP; projekt
je v pripravi). Meja EUP TR-253 preko zemljišča s parcelno št.
83/22, k. o. Trnovsko predmestje, za določitev prometnice, se
uskladi z obstoječimi ureditvami v prostoru.
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Vlagateljica pobude predlaga popravek RL Mokrške
ulice.Vlagateljica pobude predlaga popravek RL Mokrške ulice.
Pobuda je sprejemljiva.
Grafika se uskladi z dejanskim stanjem v prostoru in je skladna z
rezultati naloge Ureditev evidence nepremičnega premoženja
Mestne občine Ljubljana.

Interna pobuda MOL
2446
Pobuda predlaga izris povezovalne ceste po delu zemljišč s
parcelnima št. 1000/38 in 1000/39, obe k. o. Trnovsko predmestje.
V pobudi je navedeno, da je cesta že izvedena ter da je nujna za
funkcioniranje območja.Pobuda predlaga izris povezovalne ceste
po delu zemljišč s parcelnima št. 1000/38 in 1000/39, obe k. o.
Trnovsko predmestje. V pobudi je navedeno, da je cesta že
izvedena ter da je nujna za funkcioniranje območja.
Pobuda je sprejemljiva.
Na meji med zemljiščema s parcelnima št. 1000/38 in 1000/39, obe
k. o. trnovsko predmestje, je v prostoru že urejena cesta, ki
omogoča krožne vožnje v že pozidanem območju. V grafičnem
delu OPN MOL ID se na podlagi pobude izriše regulacijske
elemente za določitev povezovalnega odseka javne prometnice, to
je javne poti za vsa vozila. Za povezovalni odsek se določi 4,00 m
širok prometni koridor.

Interna pobuda MOL
2474
Vlagateljica pobude predlaga, da se v TR-398 - opredeli možnosti
gradnje na zemljišču parc. št. 250/1, k. o. Trnovsko predmestje.
Preveri se določila glede resnične možnosti gradnje na zemljišču
parc. št. 250/198, k. o. Trnovsko predmestje.Vlagateljica pobude
predlaga, da se v TR-398 - opredeli možnosti gradnje na zemljišču
parc. št. 250/1, k. o. Trnovsko predmestje. Preveri se določila glede
resnične možnosti gradnje na zemljišču parc. št. 250/198, k. o.
Trnovsko predmestje.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Zaradi večje razumljivost določil se v tekst dodajo še podrobni
prostorski izvedbeni pogoji, ki dopuščajo gradnja posamičnega
objekta tipa NB - atrijska hiša.
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Interna pobuda MOL
2475
Vlagateljica pobude predlaga popravek določil za TR-319 tako, da
se uskladijo z dejanskim stanjem na terenu. Predlaga, da se na
zemljiščih parc. št. 250/189 in 250/190, obe k. o. Trnovsko
predmestje, dopusti tip NA ter da se preveriti možnost gradnje na
zemljišču parc. št. 250/1044, k. o. Trnovsko predmestje.Vlagateljica
pobude predlaga popravek določil za TR-319 tako, da se uskladijo
z dejanskim stanjem na terenu. Predlaga, da se na zemljiščih parc.
št. 250/189 in 250/190, obe k. o. Trnovsko predmestje, dopusti tip
NA ter da se preveriti možnost gradnje na zemljišču parc. št.
250/1044, k. o. Trnovsko predmestje.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Glede na obstoječe objekte v prostoru se oddeli južni del območja
TR-319 in oblikuje novo EUP z predpisanim tipom NV. Ker so
okoliški objekti nižji od 11,00 m se doda PPIP, da je tip NV lahko
tudi nižji od 11,00 m.

Interna pobuda MOL
2512
Vlagateljica pobude predlaga, da se v EUP TR-115 na območju
veljavnega ZN predvidi tudi izdelava OPPN, pri čemer se na
zahodnem delu lahko dopusti tudi umestitev objektov tipa NA.
Območje OPPN se korigira glede na sprejet DPN 72/132724.Vlagateljica pobude predlaga, da se v EUP TR-115 na
območju veljavnega ZN predvidi tudi izdelava OPPN, pri čemer se
na zahodnem delu lahko dopusti tudi umestitev objektov tipa NA.
Območje OPPN se korigira glede na sprejet DPN 72/13-2724.
Pobuda je sprejemljiva.
DPN je nadrejen prostorski dokument, zato se v OPN MOL ID
območje EUP korigira. Nova pozidava se mora prilagoditi merilu
obstoječih hiš, med posameznimi objekti pa so lahko manjši odmiki,
zato se na zahodnem, nepozidanem delu območja dopusti tudi
umestitev objektov tipa NA.

Interna pobuda MOL
2516
Pobuda je predlog za izvzem dela zemljišča s parcelno št. 1692/53,
k. o. Trnovsko predmestje, iz javnih površin. V pobudi je navedeno,
da je ta del zemljišča obravnavan v postopku mediacije med
lastnico objekta na naslovu Jeranova ulica 5 in MOL, na podlagi
katerega je bil sklenjen dogovor o menjavi zemljišč.Pobuda je
predlog za izvzem dela zemljišča s parcelno št. 1692/53, k. o.
Trnovsko predmestje, iz javnih površin. V pobudi je navedeno, da
je ta del zemljišča obravnavan v postopku mediacije med lastnico
objekta na naslovu Jeranova ulica 5 in MOL, na podlagi katerega je
bil sklenjen dogovor o menjavi zemljišč.

Stališče do pobude
Obrazložitev stališča
do pobude

Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je skladna z obstoječim stanjem prostora. Na delu
zemljišča s parcelno št. 1692/53, k. o. Trnovsko predmestje, ki je
predmet pobude, je urejeno parkirišče za stanovalce objekta s
hišno št. Jeranova ulica 5 in ni del javnih površin.
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Interna pobuda MOL
2377
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Pobuda se nanaša na popravek EUP TR-253 za PC (Opekarska
cesta). Izris meje EUP za postajališče MPP ni usklajen z dejanskim
stanjem.Pobuda se nanaša na popravek EUP TR-253 za PC
(Opekarska cesta). Izris meje EUP za postajališče MPP ni usklajen
z dejanskim stanjem.
Pobuda je sprejemljiva.
Izris lokacije postajališča JPP na Opekarski ulici se prilagodi glede
na dejansko stanje.

Interna pobuda MOL
1958
Pobuda se nanaša na izris ceste, ki poteka po parc. št. 1694/2 k. o.
Trnovsko predmestje kot površina za ceste (PC).Pobuda se
nanaša na izris ceste, ki poteka po parc. št. 1694/2 k. o. Trnovsko
predmestje kot površina za ceste (PC).
Pobuda je sprejemljiva.
Obravnavan odsek ceste se ureja kot del prostora EUP TR-331,
PC - površine za cesto in ustrezno kategorijo in ne samo z
regulacijsko linijo, kot je to v preostalem delu obravnavane ceste.

Interna pobuda MOL
1971
Pobuda se nanaša na EUP TR-452. Vlagatelj predlaga prestavitev
dela razbremenilnika št. 3.Pobuda se nanaša na EUP TR-452.
Vlagatelj predlaga prestavitev dela razbremenilnika št. 3.
Pobuda je sprejemljiva.
Razbremenilnik se prestavi proti zahodu tako, da se omogoči
izraba zemljišč med Malim grabnom in Cesto Dveh cesarjev. Južno
od Ceste Dveh cesarjev se koridor razbremenilnika ohrani.

Interna pobuda MOL
1972
Pobuda se nanaša na možnost podaljšanja koridorja za vodenje
poplavnih voda po strugi starega Curnovca.Pobuda se nanaša na
možnost podaljšanja koridorja za vodenje poplavnih voda po strugi
starega Curnovca.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Po celotni dolžini med Malim grabnom in AC priključkom Ljubljana

do pobude

Center je vrisan koridor za odvajanje poplavnih vod severno od AC,
ki se na poteku južno od Sibirije (Levarjeva in Juvanova ulica ter
Cesta v Zeleni log) zoži zaradi obstoječih objektov. Koridor se
podaljša od Sibirije pod AC priključkom do struge Curnovca v širini
obstoječe struge Curnovca.
Reševanje problematike poplavljanja objektov na Sibiriji je možno
delno reševati s povečanjem prepustov na AC priključku Ljubljana
Center, kar je možno izvajati že po določilih sedanjega OPN.

Vlagatelj pobude
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Interna pobuda MOL
1973
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Pobuda se nanaša na zmanjšanje EUP TR-468 (ob AC) zaradi
zagotavljanja poplavne varnosti.Pobuda se nanaša na zmanjšanje
EUP TR-468 (ob AC) zaradi zagotavljanja poplavne varnosti.
Pobuda ni sprejemljiva.
Koridor za odvajanje poplavnih vod severno od AC in med Malim
grabnom in Curnovcem na Rakovi Jelši se na poteku južno od
Sibirije (Levarjeva in Juvanova ulica ter Cesta v Zeleni log) zoži
zaradi obstoječih objektov. Ker obstoječi prepusti pod AC
priključkom Ljubljana Center ne omogočajo prevajanja večje
količine poplavnih voda (prepusti so dim. ca 2,5 x 2 m), na južnem
delu Sibirije v tej fazi tudi ni predvidena širitev koridorja za
poplavne vode po severnem robu avtoceste. Za odvajanje
poplavnih voda se tako na tem delu upošteva razpoložljiva širina
med avtocesto in naseljem v Sibiriji.

Interna pobuda MOL
1974
Pobuda se nanaša na zmanjšanje EUP TR-94 (ob AC) zaradi
zagotavljanja poplavne varnosti.Pobuda se nanaša na zmanjšanje
EUP TR-94 (ob AC) zaradi zagotavljanja poplavne varnosti.
Pobuda ni sprejemljiva.
Koridor za odvajanje poplavnih vod severno od AC in med Malim
grabnom in Curnovcem na Rakovi Jelši se na poteku južno od
Sibirije (Levarjeva in Juvanova ulica ter Cesta v Zeleni log) zoži
zaradi obstoječih objektov. Ker obstoječi prepusti pod AC
priključkom Ljubljana Center ne omogočajo prevajanja večje
količine poplavnih voda (prepusti so dim. ca 2,5 x 2 m), na južnem
delu Sibirije v tej fazi tudi ni predvidena širitev koridorja za
poplavne vode po severnem robu avtoceste. Za odvajanje
poplavnih voda se tako na tem delu upošteva razpoložljiva širina
med avtocesto in naseljem v Sibiriji.

Interna pobuda MOL
1975
Pobuda se nanaša na razbremenilni kanal Mali graben (širitev na
min 40 m širine, na J strani AC vsaj 50 m).Pobuda se nanaša na
razbremenilni kanal Mali graben (širitev na min 40 m širine, na J
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strani AC vsaj 50 m).
Pobuda ni sprejemljiva.
Koridor za odvajanje poplavnih vod severno od AC in med Malim
grabnom in Curnovcem na Rakovi Jelši se na poteku južno od
Sibirije (Levarjeva in Juvanova ulica ter Cesta v Zeleni log) zoži
zaradi obstoječih objektov. Ker obstoječi prepusti pod AC
priključkom Ljubljana Center ne omogočajo prevajanja večje
količine poplavnih voda (prepusti so dim. ca 2,5 x 2 m), na južnem
delu Sibirije v tej fazi tudi ni predvidena širitev koridorja za
poplavne vode po severnem robu avtoceste. Za odvajanje
poplavnih voda se tako na tem delu upošteva razpoložljiva širina
med avtocesto in naseljem v Sibiriji.

Interna pobuda MOL
1979
Pobuda se nanaša na popravek določil za gasilsko postajo znotraj
OPPN, in sicer, da se faktorjev FI, FZ, FZP in FBP ne določi, ter da
se dopusti izvoz na Barjansko cesto tako proti severu kot proti
jugu.Pobuda se nanaša na popravek določil za gasilsko postajo
znotraj OPPN, in sicer, da se faktorjev FI, FZ, FZP in FBP ne
določi, ter da se dopusti izvoz na Barjansko cesto tako proti severu
kot proti jugu.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Pobuda je delno sprejemljiva, in sicer se faktor zelenih površin za
potrebe nemotenega delovanja načrtovane poklicne gasilske
postaje zmanjša iz 20% na 10%. Ker je območje poklicne gasilske
postaje del večjega območja urejanja, ostanejo ostali urbanistični
faktorji zaradi enotnosti pogojev za vse novogradnje
nespremenjeni. Izvedba polnega priključka na Barjansko cesto je
že omogočena po veljavnih določilih OPN MOL ID. Tehnična
ureditev priključka EUP TR-423 na Barjansko cesto je del OPPN.

Interna pobuda MOL
2341
Pobuda je dopolnitev pobude ID 1972 glede koridorja za vodenje
poplavnih vod ob avtocesti, dalje pod Barjansko cesto do
Ljubljanice. Predlagajo, da se predvidi poglobitev ali dvig uvoza na
avtocesto ali pa izdelava prepusta pod cestiščem.Pobuda je
dopolnitev pobude ID 1972 glede koridorja za vodenje poplavnih
vod ob avtocesti, dalje pod Barjansko cesto do Ljubljanice.
Predlagajo, da se predvidi poglobitev ali dvig uvoza na avtocesto
ali pa izdelava prepusta pod cestiščem.
Pobuda ni sprejemljiva.
Po severnem robu lokalne ceste, ki poteka severno od AC med AC
priključkom Ljubljana Center in Ljubljanico, poteka odvodni jarek za
odvajanje padavinske vode z območja severno od tega jarka,
vključno z območjem vzhodno od AC priključka. Obstoječi jarek se
ohranja, s čimer je omogočeno odvajanje dela padavinske
poplavne vode tudi v tem jarku.
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Interna pobuda MOL
1999
Pobuda za premik pasu za odvodnjavanje poplavnih vod iz Malega
grabna iz zazidljivih na sosednje nezazidljivo zemljišče RS na
zahtevo lastnikov in v soglasju s SZR MOLPobuda za premik pasu
za odvodnjavanje poplavnih vod iz Malega grabna iz zazidljivih na
sosednje nezazidljivo zemljišče RS na zahtevo lastnikov in v
soglasju s SZR MOL
Pobuda je sprejemljiva.
Razbremenilnik se prestavi proti zahodu tako, da se omogoči
izraba zemljišč med Malim grabnom in Cesto Dveh cesarjev. Južno
od Ceste Dveh cesarjev se koridor razbremenilnika ohrani.

Interna pobuda MOL
2464
Pobuda se nanaša na ureditev novih sprehajalnih poti na obvodnih
brežinah med Špico in Livado.Pobuda se nanaša na ureditev novih
sprehajalnih poti na obvodnih brežinah med Špico in Livado.
Pobuda je sprejemljiva.
Na podlagi pobude, v povezavi s ponovno preveritvijo omrežja
sprehajalnih poti v MOL ter skladno z načeli Nove prometne politike
MOL, se v grafičnem delu OPN MOL ID dopolni regulacijske
elemente za določitev javnih poti na obvodnih bregovih na območju
Špice in Livade. Z regulacijskimi linijami se izriše 2,00 m široke
prometne koridorje. Na območjih, kjer je določena izdelava
podrobnejših prostorskih dokumentov (to je OPPN), se poti določi z
osmi. Določi se še pozicije brvi.
S. Muhovič
1150
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št.997/24 in 997/23 k. o. Trnovsko predmestje, iz ZPp v zazidljivo
zemljišče za gradnjo garaže in parkirnih mest za potrebe
stanovanjskega objekta, ki se nahaja 50 m od lokacije za katero je
bila podana pobuda.Pobuda se nanaša na spremembo namenske
rabe zemljišča parc. št.997/24 in 997/23 k. o. Trnovsko predmestje,
iz ZPp v zazidljivo zemljišče za gradnjo garaže in parkirnih mest za
potrebe stanovanjskega objekta, ki se nahaja 50 m od lokacije za
katero je bila podana pobuda.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in urbanističnim
kriterijem. Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom,
saj poseg ustvarja širitev poselitve na zavarovanem območju
Ljubljanskega barja in na območju brez komunalne opremljenosti,
zato širitev ni opravičljiva. Poleg tega poseg predstavlja širitev na
ekološko pomembnem območju, na območju varstva kulturne
dediščine in na poplavno ogroženem območju (območje majhne
nevarnosti).
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Potokar d.o.o.
473
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 897/16, k. o. Trnovsko predmestje, iz površin za Pot spominov
in tovarištva v splošne eno in dvostanovanjske površine
(Ssse).Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe
zemljišča parc. št. 897/16, k. o. Trnovsko predmestje, iz površin za
Pot spominov in tovarištva v splošne eno in dvostanovanjske
površine (Ssse).
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg ni v skladu z varstvenimi režimi. Poseg se nahaja
na območju kulturne dediščine, naravne vrednote, zavarovanega
območja, predlaganega zavarovanega območja ter na območju
majhne in preostale poplavne nevarnosti.
Predlagan poseg tudi ni v skladu z urbanističnimi kriteriji. POT je
najpomembnejši obstoječi linearni oblikovni element zelenega
sistema in celotnega mesta. Prepoznaven je tako po obliki in tipu
ureditve, kot simbolnem pomenu.

Potokar d.o.o.
959
Pobuda zavrača izris POTi in dovozov preko nje, kot je predlagano
v OPN MOL ID.Pobuda zavrača izris POTi in dovozov preko nje,
kot je predlagano v OPN MOL ID.
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagan poseg ni v skladu z varstvenimi režimi. Poseg se nahaja
na območju kulturne dediščine, naravne vrednote, zavarovanega
območja, predlaganega zavarovanega območja ter na območju
majhne poplavne nevarnosti.
Predlagan poseg tudi ni v skladu z urbanističnimi kriteriji. POT je
najpomembnejši obstoječi linearni oblikovni element zelenega
sistema in celotnega mesta. Prepoznaven je tako po obliki in tipu
ureditve, kot simbolnem pomenu.
Pobuda je bila obravnavana in delno že upoštevana pri izdelavi
Odloka OPN MOL (Uradni list RS, št. 78/10 in spremembe). Novih
sprememb ni predvidenih.

V. Pust
1367
Pobuda za spremembo PPIP v EUP TR-237, tako da se dopusti
prizidava objekta na zemljišču parc. št. 350/10 k. o. Trnovsko
predmestje ter črta določilo v zvezi s predpisanim številom
stanovanj.Pobuda za spremembo PPIP v EUP TR-237, tako da se
dopusti prizidava objekta na zemljišču parc. št. 350/10 k. o.
Trnovsko predmestje ter črta določilo v zvezi s predpisanim
številom stanovanj.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Podana pobuda se v skladu s strateškimi usmeritvami za
zgoščevanje mesta opredeli kot delna sprejemljiva, dopusti se

gradnja objekta, določilo v zvezi s predpisanim številom stanovanj
se ne črta, saj je parcela za gradnjo že tako manjša od predpisanih
in bi neomejeno število stanovanj predstavljalo preveliko
obremenitev za okolje.
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I. Rastoder
505
Pobuda se nanaša na izbris javne poti, ki poteka po zemljiščih
parc. št. 922/14 in 923/1, obe k. o. Trnovsko predmestje.Pobuda se
nanaša na izbris javne poti, ki poteka po zemljiščih parc. št. 922/14
in 923/1, obe k. o. Trnovsko predmestje.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda se nanaša na izris dostopne poti do objektov s hišnimi št.
Čanžekova ulica 42, 44 in 48 od vzhodnega izteka Strmeckijeve
ulice preko dvorišča med objektoma s hišnima št. Strmeckijeva
ulica 24 in 26. V veljavnem OPN MOL ID je preko zemljišč s parc.
št. 922/13, 922/14, 923/1, 923/5 in 293/24,vse k. o. Trnovsko
predmestje, določen potek novega slepega prometnega odseka po
že zazidanem prostoru. V prostoru, po katerem je določen novi
prometni odsek, sta v naravi urejeni dvorišči, eno ob objektu s
hišno št. Strmeckijeva ulica 24 in drugo ob objektu s hišno št.
Strmeckijeva ulica 26, na meji med dvoriščema ja postavljena
betonska ograja. Izgradnja novega prometnega odseka bi
zahtevala porušitev betonske ograje in že zgrajenih pomožnih
objektov pri objektu s hišno št. Strmeckijeva ulica 24, vzhodni rob
novega odseka pa bi potekal tik ob fasadi objekta s hišno št
Strmeckijeva ulica 26. Zato se določila za izgradnjo novega
prometnega odseka izbriše iz grafičnega dela OPN MOL ID.
Za dostop do obstoječih stanovanjskih objektov s hišnimi št.
Čanžekova ulica 28, 42, 44 in 48 se v grafičnem delu OPN MOL ID
določi regulacijske linije in os po severnem robu zemljišč s parc. št.
923/21, 923/22 in 923/23, vse k. o. Trnovsko predmestje. Pot,
katere osnovna prometna funkcija je zagotavljanje dostopa do
posameznih ureditev v prostoru, je tu v naravi že urejena. Skladno
z načeli za določitev javnih prometnic, je ta odsek javna
prometnica, saj predstavlja edini prometni dostop za več kot tri
stanovanjske objekte.
Na že pozidanem območju v EUP TR-428 se ohrani le ena krožna
prometna vez, to je Čanžekova ulica, ki se na jugozahodu začne na
južnem izteku Poti na Rakovo ješo, poteka po severnem bregu
potoka Curnovec, se med objektoma s hišno št. Čanžekova ulica
26 in 40 obrne proti severu ter se priključi na Strmeckijevo ulico
med objektoma s hišno št. Strmeckijeva ulica 10 in 12.

I. Rastoder
1019
Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta, tako da se spremeni
namensko rabo zemljišča parc. št. 923/1 in 922/14 obe k. o.
Trnovsko predmestje iz površin za zeleni obvodni pas (ZDo) v
splošne eno in dvostanovanjske površine (SSse).Pobuda se
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nanaša na legalizacijo objekta, tako da se spremeni namensko
rabo zemljišča parc. št. 923/1 in 922/14 obe k. o. Trnovsko
predmestje iz površin za zeleni obvodni pas (ZDo) v splošne eno in
dvostanovanjske površine (SSse).
Pobuda ni sprejemljiva.
Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi. Zemljišče s parc.
št. 923/1 in 922/14 obe k. o. Trnovsko predmestje deloma sega v
priobalni pas reke Ljubljanice (15,00 m), zato je celotna parcela
obravnavna po strožjem kriteriju. Dopustne posege v priobalno
zemljišče določa zakon. Na priobalnem zemljišču vodotoka mora
biti omogočen dostop in vzdrževanje vodotoka. Obravnavani
prostor se ureja v skladu z usmeritvami OPN MOL SD: "Rečni
bregovi se uredijo in strogo varujejo pred pozidavo, ozeleni se
nabrežja, obogati se njihov program, uredijo se javne sprehajalne
poti in v največji meri se z nabrežij ukine promet.".

RVC d.o.o.
742
Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta na zemljišču parc. št.
649/2 k. o. Trnovsko predmestje, objekt ne izpolnjuje določila 24.
člena Odloka OPN MOL ID glede predpisanih odmikov.Pobuda se
nanaša na legalizacijo objekta na zemljišču parc. št. 649/2 k. o.
Trnovsko predmestje, objekt ne izpolnjuje določila 24. člena Odloka
OPN MOL ID glede predpisanih odmikov.
Pobuda ni sprejemljiva.
V skladu s presojo sprejemljivosti pobud za legalizacijo
nedovoljenih gradenj v okviru postopka sprememb in dopolnitev
OPN MOL ID pobuda ni sprejemljiva, če je nedovoljena gradnja
neskladna z omejitvami v prostoru in varstvenimi režimi ali če
odstopa od določil veljavnega OPN MOL ID, ki zagotavljajo
ohranjanje urbanističnih značilnosti v območju. Ker opredeljena
gradnja poleg premajhnih odmikov ne zagotavlja zadostne
osončenosti sosednjega objekta, se pobuda ne upošteva.
F. Salkić
1713
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 997/25 in 997/20 k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskega
zemljišča v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 997/25
in 997/20 k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskega zemljišča v
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in urbanističnim
kriterijem. Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom,
saj poseg ustvarja širitev poselitve na zavarovanem območju
Ljubljanskega barja in na območju brez komunalne opremljenosti,
zato širitev ni opravičljiva. Poleg tega poseg predstavlja širitev na
ekološko pomembnem območju, na območju varstva kulturne
dediščine in na poplavno ogroženem območju (območje majhne

nevarnosti).
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S. Šabotič
1079
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc.
št. 997/8 in 997/9 k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskega
zemljišča v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 997/8 in
997/9 k. o. Trnovsko predmestje, iz kmetijskega zemljišča v
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.
Pobuda ni sprejemljiva.
Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in urbanističnim
kriterijem. Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom,
saj poseg ustvarja širitev poselitve na zavarovanem območju
Ljubljanskega barja in na območju brez komunalne opremljenosti,
zato širitev ni opravičljiva. Poleg tega poseg predstavlja širitev na
ekološko pomembnem območju, na območju varstva kulturne
dediščine in na poplavno ogroženem območju (območje srednje
nevarnosti).
K. Šliber
799
Pobuda se nanaša na izris GL od končnih objektov do garažnega
niza v celi EUP TR-438.Pobuda se nanaša na izris GL od končnih
objektov do garažnega niza v celi EUP TR-438.
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je skladna z urbanističnimi kriteriji. GL se dorišejo na
podlagi Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje
urejanja VS2/7 Murgle - del 60/99, ki je urejal stanje na tem
območju pred OPN MOL ID in je že dopuščal dozidave.

Univerza v Ljubljani
2011
Pobuda se nanaša na izgradnjo nadomestnega objekta na danes
prostih parcelah št. 1852/1 in 1852/2 obe k. o. Vič in kasnejše
rušitve obstoječega objekta.Pobuda se nanaša na izgradnjo
nadomestnega objekta na danes prostih parcelah št. 1852/1 in
1852/2 obe k. o. Vič in kasnejše rušitve obstoječega objekta.
Pobuda je delno sprejemljiva.
Skladno z zagotovitvijo rezervata za osnovno šolo se opredeli večje
sklenjeno območje centralnih dejavnosti za izobraževanje. Z
namenom prilagajanja merilu obstoječih objektov Univerze se na
lokaciji ob Gerbičevi novi objekti omejijo na višino P+2.
Na lokaciji ob Cesti v Mestni Log je dopustna umestitev objektov
skladno s splošnimi določili OPN MOL ID.

Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
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1800
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na zemljišču
parc. št. 361/109, k. o. Trnovsko predmestje, iz SSce v območje
okoljske infrastrukture (O).Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe na zemljišču parc. št. 361/109, k. o. Trnovsko
predmestje, iz SSce v območje okoljske infrastrukture (O).
Pobuda je delno sprejemljiva.
Gradnja komunalnih objektov, vodov in naprav je sistemsko
dopustna, skladno s 1. in 2. odstavkom 12. člena OPN MOL ID,
praktično na celotnem območju OPN MOL, zato opredelitev
območja z namensko rabo ni potrebna.
Območje črpališča se opredeli na karti 4.2 "Odvajanje in čiščenje
komunalne in padavinske odpadne vode".

Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
1842
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na zemljišču
parc. št. 318/7, k. o. Trnovsko predmestje, iz ZPp v območje
okoljske infrastrukture (O).Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe na zemljišču parc. št. 318/7, k. o. Trnovsko
predmestje, iz ZPp v območje okoljske infrastrukture (O).
Pobuda je delno sprejemljiva.
Gradnja komunalnih objektov, vodov in naprav je sistemsko
dopustna, skladno s 1. in 2. odstavkom 12. člena OPN MOL ID,
praktično na celotnem območju OPN MOL ID, zato opredelitev
območja z namensko ni potrebna.
Območje črpališča se opredeli na karti 4.2 "Odvajanje in čiščenje
komunalne in padavinske odpadne vode".
V namenski rabi ZPp / ZPps / ZDo / ZK / ZV je, skladno s 1. in 2.
odstavkom 12. člena OPN MOL ID, trenutno dopustna gradnja
podzemnih komunalnih vodov. Obstoječim črpališčem, ki so na
terenu že izvedena ter zemljiško knjižno urejena, je treba zagotoviti
bodoče redno vzdrževanje in morebitno rekonstrukcijo. Za
obstoječe zakonito zgrajene objekte, ki po namembnosti niso
skladni s predpisano namensko rabo v EUP, je dopustna
rekonstrukcija ter vzdrževanje in odstranitev objektov. Zato dodatna
določila niso potrebna.

Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
1843
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na zemljišču
parc. št. 1707/14, k. o. Trnovsko predmestje, iz ZDo v območje
okoljske infrastrukture (O).Pobuda se nanaša na spremembo
namenske rabe na zemljišču parc. št. 1707/14, k. o. Trnovsko
predmestje, iz ZDo v območje okoljske infrastrukture (O).
Pobuda je delno sprejemljiva.
Gradnja komunalnih objektov, vodov in naprav je sistemsko
dopustna, skladno s 1. in 2. odstavkom 12. člena OPN MOL ID,
praktično na celotnem območju OPN MOL ID, zato opredelitev

območja z namensko ni potrebna.
Območje črpališča se opredeli na karti 4.2 "Odvajanje in čiščenje
komunalne in padavinske odpadne vode".
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V. Zapušek Krajnc
816
Pobuda se nanaša na izvzem dela zemljišča parc. št. 894/10, k. o.
Trnovsko predmestje, iz OPPN 19 (SSsv.V) in priključitev k EUP
TR-428 (SSse.NA).Pobuda se nanaša na izvzem dela zemljišča
parc. št. 894/10, k. o. Trnovsko predmestje, iz OPPN 19 (SSsv.V)
in priključitev k EUP TR-428 (SSse.NA).
Pobuda je sprejemljiva.
Pobuda je skladna z urbanističnimi kriteriji, do navedenega
zemljišča je možno urediti dostop brez OPPN.

H. Zorko
376
Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta na parc. št. 361/58 k. o.
Trnovsko predmestje, objekt ne izpolnjuje določila 24. člena Odloka
OPN MOL glede predpisanih odmikov.Pobuda se nanaša na
legalizacijo objekta na parc. št. 361/58 k. o. Trnovsko predmestje,
objekt ne izpolnjuje določila 24. člena Odloka OPN MOL glede
predpisanih odmikov.
Pobuda je delno sprejemljiva.
V SP za presojo sprejemljivosti pobud za legalizacijo nedovoljenih
gradenj v okviru postopka sprememb in dopolnitev OPN MOL ID,
št. proj. 430-1679/2014, MOL OUP, Ljubljana 2014 se podano
pobudo, na podlagi meril za presojo sprejemljivosti NG opredeli kot
delno sprejemljivo.
Območje Mokrške ulice predvsem ob zahodni strani ima izredno
majhne parcele (280 m2), običajna je gradnja na parcelni meji itd. V
več delih torej prihaja do odstopanj od določil OPN MOL ID. Prvotni
objekti so bili pritlični, grajeni v smislu dvojčka z zelo majhno
kvadraturo. Ob kasnejših prizidavah in nadzidavah je bil v več
primerih presežen tudi faktor zazidanosti.
Na podlagi celostne obravnave Mokrške ulice, se za to območje
pripišejo podrobni prostorski izvedbeni pogoji, in sicer tako, da so
nekatera odstopanja od določil Odloka sicer dopustna, vendar pod
pogojem, da je pridobljeno soglasje soseda.

