
Vlagatelj pobude Ado d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

834 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izvzem zemljišč parc. št. 2506/1 in 2513/3 
obe k. o. Dobrova iz EUP VI-508; CDd.V, način urejanja OPPN (28) 
in priključitev teh zemljišč k EUP VI-509; CU.V.Pobuda se nanaša 
na izvzem zemljišč parc. št. 2506/1 in 2513/3 obe k. o. Dobrova iz 
EUP VI-508; CDd.V, način urejanja OPPN (28) in priključitev teh 
zemljišč k EUP VI-509; CU.V. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda je skladna z urbanističnimi kriteriji, do navedenih parcel je 
možno urediti dostop, zato se obravnavani parceli izvzameta iz 
območja OPPN. 

 

Vlagatelj pobude Ado d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

1344 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izvzem zemljišč parc. št. 2506/1 in 2513/3 
obe k. o. Dobrova iz EUP VI-508; CDd.V, način urejanja OPPN (28) 
in priključitev teh zemljišč k EUP VI-509; CU.V.Pobuda se nanaša 
na izvzem zemljišč parc. št. 2506/1 in 2513/3 obe k. o. Dobrova iz 
EUP VI-508; CDd.V, način urejanja OPPN (28) in priključitev teh 
zemljišč k EUP VI-509; CU.V. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda je skladna z urbanističnimi kriteriji, do navedenih parcel je 
možno urediti dostop, zato se obravnavani parceli izvzameta iz 
območja OPPN. 

 

Vlagatelj pobude N. Amon Podobnikar 

Zaporedna številka 
pobude 

575 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na ureditev otroškega igrišča za potrebe 
obstoječega večstanovanjskega območja.Pobuda se nanaša na 
ureditev otroškega igrišča za potrebe obstoječega 
večstanovanjskega območja. 

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

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Gradnja otroških igrišč je dopustna skladno z veljavnim Občinskim 
prostorskim načrtom MOL - izvedbeni del na območjih namenskih 
rab SSse (VI-397, VI-644), SSsv (VI-645, VI-681, VI-682), ZPp (VI-
460) in ZDd (VI-652). 
Na območju, ki ga ocenjujemo kot najprimernejšega, je namenska 
raba ZDd, kjer je gradnja otroških igrišč dopustna skladno z 12. 
členom OPN MOL ID (3. alinea 2. odstavka in 8. točka 1. 
odstavka). 

 

Vlagatelj pobude N. Amon Podobnikar 

Zaporedna številka 
pobude 

577 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na ureditev otroškega igrišča za potrebe 
obstoječega večstanovanjskega območja.Pobuda se nanaša na 
ureditev otroškega igrišča za potrebe obstoječega 



večstanovanjskega območja. 

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

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Gradnja otroških igrišč je dopustna skladno z veljavnim Občinskim 
prostorskim načrtom MOL - izvedbeni del na območjih namenskih 
rab SSse (VI-397, VI-644), SSsv (VI-645, VI-681, VI-682), ZPp (VI-
460) in ZDd (VI-652). 
Na območju, ki ga ocenjujemo kot najprimernejšega, je namenska 
raba ZDd, kjer je gradnja otroških igrišč dopustna skladno z 12. 
členom OPN MOL ID (3. alinea 2. odstavka in 8. točka 1. 
odstavka). 

 

Vlagatelj pobude A. Berdnik 

Zaporedna številka 
pobude 

1729 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 99/13, k. o. Podsmreka in 1759/10, k. o. Dobrova, iz kmetijskih 
zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 99/13, k. o. 
Podsmreka in 1759/10, k. o. Dobrova, iz kmetijskih zemljišč (K1) v 
zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

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

 

Vlagatelj pobude A. Berdnik 

Zaporedna številka 
pobude 

1730 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 99/13, k. o. Podsmreka in 1759/10, k. o. Dobrova, iz kmetijskih 
zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 99/13, k. o. 
Podsmreka in 1759/10, k. o. Dobrova, iz kmetijskih zemljišč (K1) v 
zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

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

 

Vlagatelj pobude M. Bernik 

Zaporedna številka 284 



pobude 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 2214 k. o. Vič, iz gozdnih površin v zazidljivo zemljišče.Pobuda 
se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 2214 
k. o. Vič, iz gozdnih površin v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti tako varstvenim in 
urbanističnim kriterijem. Predlagan poseg ni v skladu z 
urbanističnim konceptom in je na območju Nature 2000, ekološko 
pomembnem območju, znotraj Krajinskega parka Ljubljansko barje 
(tretje varovano območje), na območju kulturne dediščine in na 
poplavno ogroženem območju (območje srednje nevarnosti). 

 

Vlagatelj pobude M. Bobnar 

Zaporedna številka 
pobude 

1733 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na dopolnitev GD v zvezi z dopustnostjo 
opravljanja gostinske dejavnosti.Pobuda se nanaša na dopolnitev 
GD v zvezi z dopustnostjo opravljanja gostinske dejavnosti. 

Stališče do pobude Pobuda se ne nanaša na vsebine OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Sprememba GD ni predmet OPN MOL ID. Po določilih Odloka 
OPN MOL ID je tovrstna dejavnost na obravnavani lokaciji 
dopustna. 

 

Vlagatelj pobude R. Brolih 

Zaporedna številka 
pobude 

261 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1673/2, k. o. Dobrova, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 1673/2, k. o. Dobrova, iz kmetijskih zemljišč (K1) 
v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

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

 

Vlagatelj pobude I. Debenec 

Zaporedna številka 
pobude 

439 

Povzetek pobude Vlagateljica pobude predlaga popravek 24. člena tako, da določila 
za obvezen odmik ne veljajo za legalizacijo objektov, ki so bili 
zgrajeni pred sprejetjem OPN MOL ID (2010).Vlagateljica pobude 
predlaga popravek 24. člena tako, da določila za obvezen odmik ne 
veljajo za legalizacijo objektov, ki so bili zgrajeni pred sprejetjem 
OPN MOL ID (2010). 



Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred 
uveljavitvijo odloka OPN MOL ID, se končajo po določbah 
prostorskih izvedbenih aktov MOL, veljavnih v času vložitve 
popolne vloge za izdajo gradbenega dovoljenja. Če vloga za izdajo 
gradbenega dovoljenja ni bila vložena pravočasno, velja, da za 
legalizacijo objekta veljajo določila novega akta. 

 

Vlagatelj pobude B. Divjak 

Zaporedna številka 
pobude 

979 

Povzetek pobude Pobuda za dopustnost stanovanjske rabe na območju in možnost 
legalizacije nedovoljene gradnje.Pobuda za dopustnost 
stanovanjske rabe na območju in možnost legalizacije nedovoljene 
gradnje. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Stanovanjska raba je v območju manj primerna zaradi lege med 
glavno cesto in avtocesto ter posledično obremenjenostjo s 
hrupom. Zato je območje dolgoročno namenjeno centralnim 
dejavnostim in poslovni rabi. Na območju je predviden OPPN, ki bo 
podal tudi pogoje za urejanje obstoječih objektov. 

 

Vlagatelj pobude B. Divjak 

Zaporedna številka 
pobude 

982 

Povzetek pobude Pobudniki se ne strinjajo s predvideno lokalno cesto in predlagajo 
izbris regulacijske linije.Pobudniki se ne strinjajo s predvideno 
lokalno cesto in predlagajo izbris regulacijske linije. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Izvedba predvidene ceste je nujna za napajanje območja. 
Predlagana lokacija ob avtocesti je smiselna, ker je le-ta vir hrupa, 
in se s tem predvideni objekti odmikajo od nje. 
Hkrati velja, da je na podlagi prve alineje 3.tč 23. člena je v OPPN, 
gradbenem dovoljenju za cesto ali v projektu za izvedbo 
rekonstrukcije ceste dopustno ob soglasju organa Mestne uprave 
MOL, pristojnega za promet, traso ceste prilagoditi projektni rešitvi. 
V veljavnem OPN MOL ID je določeno mestno prometno omrežje, 
ki omogoča dostop do vseh relevantnih točk v prostoru. 

 

Vlagatelj pobude B. Divjak 

Zaporedna številka 
pobude 

983 

Povzetek pobude Pobudniki se ne strinjajo s predvideno lokalno cesto in predlagajo 
izbris regulacijske linije.Pobudniki se ne strinjajo s predvideno 
lokalno cesto in predlagajo izbris regulacijske linije. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Izvedba te ceste nujna za napajanje območja, hkrati pa je 
predlagana lokacija ob avtocesti smiselna, ker je le-ta vir hrupa, in 
se s tem predvideni objekti odmikajo od nje. Prav tako velja, da je 
na podlagi prve alineje 3.tč 23. člena je v OPPN, gradbenem 
dovoljenju za cesto ali v projektu za izvedbo rekonstrukcije ceste 



dopustno ob soglasju organa Mestne uprave MOL, pristojnega za 
promet, prilagoditi traso ceste projektni rešitvi. 
V veljavnem OPN MOL ID je določeno mestno prometno omrežje, 
ki omogoča dostop do vseh relevantnih točk v prostoru. 

 

Vlagatelj pobude B. Divjak 

Zaporedna številka 
pobude 

980 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 2704/4, 2704/5 in 2704/6 vse k.o Dobrova, iz Območij centralnih 
dejavnosti brez stanovanj (CDd) v namensko rabo za stanovanj 
(SSse?), ki bi omogočala gradnja oz. dozidavo individualnih hiš. V 
pobudi je tudi opozorilo glede hrupa, in sicer da je le ta 2,5 in ne 
4.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča 
parc. št. 2704/4, 2704/5 in 2704/6 vse k.o Dobrova, iz Območij 
centralnih dejavnosti brez stanovanj (CDd) v namensko rabo za 
stanovanj (SSse?), ki bi omogočala gradnja oz. dozidavo 
individualnih hiš. V pobudi je tudi opozorilo glede hrupa, in sicer da 
je le ta 2,5 in ne 4. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

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 oz. variantnih rešitvah v 
prostoru ob vpadnicah. Pri čemer je bilo glavno vodilo pri izdelavi 
naloge spoštovanje usmeritev, ki jih narekuje strateški del 
planskega akta. Predlogi iz SP se dopolni s sklepom sestanka MOL 
OUP – LUZ, Zavita, Locus, glej zapisnik z dne 25.4.2014, št. 3504-
4/2014-24, in sicer se usmeritve dopolnijo tako, da je za obstoječe 
objekte tipa NA, NB in ND do izvedbe OPPN dopustnih več 
posegov.  
Za področje varstva pred hrupom so v izdelavi dodatne strokovne 
podlage, na podlagi katerih bodo določeni morebitni popravki 
območij razredov varstva pred hrupom. 

 

Vlagatelj pobude B. Divjak 

Zaporedna številka 
pobude 

981 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na možnost dozidave, nadzidave in 
novogradnje individualnih hiš do višine P+2 za zemljišča parc. št. 
2703/3, 2703/6, 2704/1, 2704/2, 2704/3, 2704/4, 2704/5, 2704/6 
vse k.o Dobrova.Pobuda se nanaša na možnost dozidave, 
nadzidave in novogradnje individualnih hiš do višine P+2 za 
zemljišča parc. št. 2703/3, 2703/6, 2704/1, 2704/2, 2704/3, 2704/4, 
2704/5, 2704/6 vse k.o Dobrova. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

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 oz. variantnih rešitvah v prostoru ob 
vpadnicah. Pri čemer je bilo glavno vodilo pri izdelavi naloge 
spoštovanje usmeritev, ki jih narekuje strateški del planskega akta. 
Predlogi iz SP se dopolni s sklepom sestanka MOL OUP – LUZ, 
Zavita, Locus, glej zapisnik z dne 25.4.2014, št. 3504-4/2014-24, in 
sicer se usmeritve dopolnijo tako, da je za obstoječe objekte tipa 
NA, NB in ND do izvedbe OPPN dopustnih več posegov.  
Za področje varstva pred hrupom so v izdelavi dodatne strokovne 
podlage, na podlagi katerih bodo določeni morebitni popravki 
območij razredov varstva pred hrupom. 

 

Vlagatelj pobude J. Dolinar 

Zaporedna številka 
pobude 

899 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na popravek cestnega telesa, tako da bo možna 
gradnja objektov.Pobuda se nanaša na popravek cestnega telesa, 
tako da bo možna gradnja objektov. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu s Strokovnimi podlagami urejanja 
javnega prometa v regiji Ljubljanski urbani regiji (LUR) in ni v 
skladu s projektom RRA LUR, Mreža P+R zbirnih središč v LUR, s 
katerimi je na predlaganem območju načrtovano P+R središče. Na 
območju je poleg gradnje parkirišča predvidena dopolnitev s 
trgovskimi in servisnimi dejavnostmi. Regulacijska linija je 
načrtovana na optimalni lokaciji za napajanje celotnega območja s 
Tržaške ceste in avtoceste. 

 

Vlagatelj pobude J. Donko 

Zaporedna številka 
pobude 

345 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1759/118 in 1759/119 obe k. o. Dobrova, iz kmetijskih zemljišč 
(K1) v zazidljivo zemljišče (SSse).Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1759/118 in 
1759/119 obe k. o. Dobrova, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče (SSse). 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

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

 



Vlagatelj pobude R. Donko 

Zaporedna številka 
pobude 

344 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1759/118 in 1759/119 obe k. o. Dobrova, iz kmetijskih zemljišč 
(K1) v zazidljivo zemljišče (SSse).Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1759/118 in 
1759/119 obe k. o. Dobrova, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče (SSse). 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

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

 

Vlagatelj pobude Egoisti d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

421 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na obratovalni čas gostinskega lokala. V 
vzhodni del objekta je umeščen gostinski lokal, v zahodni del 
trgovina. Med programoma poteka meja EUP, in sicer je trgovina 
umeščena v površine centralnih dejavnosti brez stanovanj (CDd), 
gostinski lokal v pretežno večstanovanjske površine (SScv). 
Posledično po tej meji poteka tudi meja med hrupnima conama 
(zahodni; 4. stopnja), vzhodni (3. stopnja).Pobuda se nanaša na 
obratovalni čas gostinskega lokala. V vzhodni del objekta je 
umeščen gostinski lokal, v zahodni del trgovina. Med programoma 
poteka meja EUP, in sicer je trgovina umeščena v površine 
centralnih dejavnosti brez stanovanj (CDd), gostinski lokal v 
pretežno večstanovanjske površine (SScv). Posledično po tej meji 
poteka tudi meja med hrupnima conama (zahodni; 4. stopnja), 
vzhodni (3. stopnja). 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

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 oz. variantnih rešitvah v 
prostoru ob vpadnicah. Pri čemer je bilo glavno vodilo pri izdelavi 
naloge spoštovanje usmeritev, ki jih narekuje strateški del 
planskega akta. 
SP ugotavlja, da je podana pobuda ustrezna. 
Gre za en objekt, ki ga je možno obravnavati po enotnih kriterijih. 

 

Vlagatelj pobude Eurometall d.o.o. 



Zaporedna številka 
pobude 

422 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo rabe prostora zemljišča parc. št. 
2147/3 k. o. Vič, v južnem delu, iz gozdnih površin v zazidljivo 
zemljišče, namenjena večstanovanjski gradnji.Pobuda se nanaša 
na spremembo rabe prostora zemljišča parc. št. 2147/3 k. o. Vič, v 
južnem delu, iz gozdnih površin v zazidljivo zemljišče, namenjena 
večstanovanjski gradnji. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in urbanističnim 
kriterijem. Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom, 
saj poseg predstavlja širitev poselitve na zavarovanem območju 
Barja, zato širitev ni opravičljiva. Poleg tega poseg predstavlja 
širitev v prvem varstvenem območju Krajinskega parka Ljubljansko 
barje, na območju Nature 2000, ekološko pomembnem območju in 
na območju varstva kulturne dediščine. 

 

Vlagatelj pobude Euroton 

Zaporedna številka 
pobude 

2501 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izvzem parcel 2626 in 2625, obe k. o. 
Dobrova, iz OPPN 281 in spremembo načina urejanja.Pobuda se 
nanaša na izvzem parcel 2626 in 2625, obe k. o. Dobrova, iz 
OPPN 281 in spremembo načina urejanja. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobude se delno upošteva tako, da se za predmetnih parcelah 
dopusti gradnjo poslovnega objekta pred uveljavitvijo načrtovanega 
OPPN. V usmeritve za OPPN se doda pogoj: "Na parcelah 2625 in 
2626 k. o. Dobrova, je do uveljavitve OPPN dopustna tudi gradnja 
poslovnega objekta za katerega je treba upoštevati stopnje 
izkoriščenosti in višine, ki so določeni za EUP VI-508." 

 

Vlagatelj pobude D. Ferkulj 

Zaporedna številka 
pobude 

1418 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1829/6, 1725/2, 1725/1, 1830/8, 1830/9 vse k. o. Dobrova, iz 
kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1829/6, 1725/2, 
1725/1, 1830/8, 1830/9 vse k. o. Dobrova, iz kmetijskih zemljišč 
(K1) v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Zemljišča obravnavana v pobudi so del stare vasi Kozarje, ki ga je 
odrezala AC. Območje se zato opredeli kot območje splošnih eno 
in dvostanovanjskih površin (SSse). 

 

Vlagatelj pobude D. Ferkulj 

Zaporedna številka 
pobude 

1362 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1830/1, 3083/10, 3083/6 vse k. o. Dobrova, iz kmetijskih 



zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1830/1, 3083/10, 
3083/6 vse k. o. Dobrova, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Zemljišča obravnavana v pobudi so del stare vasi Kozarje, ki ga je 
odrezala AC. Območje se zato, skupaj z območjem razpršene 
gradnje, opredeli kot območje splošnih eno in dvostanovanjskih 
površin (SSse). Dela parcel 1830/1 in 3083/10 k. o. Dobrova, kljub 
določitvi namenske rabe SSse, dejansko ostaneta nezazidljiva 
zaradi varovalnega koridorja elektroenergetskega voda. 

 

Vlagatelj pobude K. Ferkulj 

Zaporedna številka 
pobude 

1644 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1830/4 in 1830/7 obe k. o. Dobrova, iz kmetijskih zemljišč (K1) v 
zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske 
rabe zemljišča parc. št. 1830/4 in 1830/7 obe k. o. Dobrova, iz 
kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Zemljišča obravnavana v pobudi so del stare vasi Kozarje, ki ga je 
odrezala AC. Območje se zato, skupaj z območjem razpršene 
gradnje, opredeli kot območje splošnih eno in dvostanovanjskih 
površin (SSse). 

 

Vlagatelj pobude M. Ferkulj 

Zaporedna številka 
pobude 

167 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1830/4 in 1830/7 obe k. o. Dobrova, iz kmetijskih zemljišč (K1) v 
zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske 
rabe zemljišča parc. št. 1830/4 in 1830/7 obe k. o. Dobrova, iz 
kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Zemljišča obravnavana v pobudi so del stare vasi Kozarje, ki ga je 
odrezala AC. Območje se zato, skupaj z območjem razpršene 
gradnje, opredeli kot območje splošnih eno in dvostanovanjskih 
površin (SSse). 

 

Vlagatelj pobude Gruda - Jurmes d.d. 

Zaporedna številka 
pobude 

763 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izvzem objektov Tržaška 132 in 134 iz EUP 
VI-529 z načinom urejanja OPPN. Za novo EUP naj se spremeni 
način urejanja v OPN MOL ID, zmanjša procent FZP, določi višina 
objektov do 20 m in dopusti gradnjo lož in balkonov.Pobuda se 
nanaša na izvzem objektov Tržaška 132 in 134 iz EUP VI-529 z 
načinom urejanja OPPN. Za novo EUP naj se spremeni način 
urejanja v OPN MOL ID, zmanjša procent FZP, določi višina 
objektov do 20 m in dopusti gradnjo lož in balkonov. 



Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Objekti in zemljišča v območju OPPN so funkcionalna celota, zato 
se morajo novi posegi načrtovati usklajeno za celotno območje. Za 
območje moraj biti usklajene oblikovne rešitve, dostopnost območja 
glede na novo povezovalno cesto ter ureditev mirujočega prometa 
za obstoječe in nove objekte. 

 

Vlagatelj pobude H21A Investicije d.o.o.,  Plavalni klub Ljubljana 

Zaporedna številka 
pobude 

1672 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 144/56, 144/57, 144/202, 144/203, 144/205, 223/8, 223/9 in 
223/10 vse k. o. Gradišče, in sicer tako, da bo možna gradnja 
objektov s št. 11210, 12112, 12120, 12203, 12640, 12650 in višine 
K2+P+2N.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 144/56, 144/57, 144/202, 144/203, 144/205, 
223/8, 223/9 in 223/10 vse k. o. Gradišče, in sicer tako, da bo 
možna gradnja objektov s št. 11210, 12112, 12120, 12203, 12640, 
12650 in višine K2+P+2N. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Gradnja objekta bo omogočila gradnjo plavalnega centra, saj bo s 
tem omogočena sodna poravnava in se bodo sprostila zemljišča za 
potrebe plavalnega centra. 

 

Vlagatelj pobude K. Havko 

Zaporedna številka 
pobude 

890 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na neustreznost PPIP V EUP-VI-504, konkretno 
za objekt na parc. št. 421 in 116/26 obe k. o. Gradišče II.. Priloženi 
so PPIP podani s strani ZVKDS.Pobuda se nanaša na 
neustreznost PPIP V EUP-VI-504, konkretno za objekt na parc. št. 
421 in 116/26 obe k. o. Gradišče II.. Priloženi so PPIP podani s 
strani ZVKDS. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Na podlagi kulturno varstvenih pogojev, ki jih je izdal ZVKDS se 
spremeni PPIP, ki trenutno dopušča samo vzdrževalna dela. 

 

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

Zaporedna številka 
pobude 

251 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1638, 1637/1, 1637/12, 1637/13 in 1637/3 vse k. o. Podsmreka, 
iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče (Ssse).Pobuda se 
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1638, 
1637/1, 1637/12, 1637/13 in 1637/3 vse k. o. Podsmreka, iz 
kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče (Ssse). 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji. Poseg ne 
pomeni zaokroževanje naselja. Predlagani poseg ni v skladu z 
varstvenimi režimi. Poseg se nahaja na območju redkih poplav in 
najboljših kmetijskih zemljišč. Z nadaljnjimi posegi v kmetijska 



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

 

Vlagatelj pobude F. Jambrošić 

Zaporedna številka 
pobude 

678 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 2242/10 in 2242/11 k. o. Vič, iz kmetijske rabe v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo. Menijo, da gre za zapolnitev 
vzeli med dvema obstoječima stanovanjskima objektoma 
(zapolnitev razpršene gradnje).Pobuda se nanaša na spremembo 
namenske rabe zemljišč parc. št. 2242/10 in 2242/11 k. o. Vič, iz 
kmetijske rabe v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo. 
Menijo, da gre za zapolnitev vzeli med dvema obstoječima 
stanovanjskima objektoma (zapolnitev razpršene gradnje). 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

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

 

Vlagatelj pobude JEHOVOVE PRIČE - krščanska verska skupnost 

Zaporedna številka 
pobude 

739 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na določitev nove namenske rabe za zemljišča 
parc. št. *73/3, *73/1, *73/4, 127/7, 127/2, 179/23, vse k. o. 
Gradišče II, iz CDi v CDc (območja centralnih dejavnosti za 
opravljanje verskih obredov).Pobuda se nanaša na določitev nove 
namenske rabe za zemljišča parc. št. *73/3, *73/1, *73/4, 127/7, 
127/2, 179/23, vse k. o. Gradišče II, iz CDi v CDc (območja 
centralnih dejavnosti za opravljanje verskih obredov). 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

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 oz. variantnih rešitvah v prostoru ob 
vpadnicah. Pri čemer je bilo glavno vodilo pri izdelavi naloge 
spoštovanje usmeritev, ki jih narekuje strateški del planskega akta. 
SP ugotavlja, da je podana pobuda ustrezna. Upošteva se variantni 
predlog 1: opredeli se nova EUP z namensko rabo CDc za Jehove 
priče, brez OPPN in brez GM. 



 

Vlagatelj pobude JEHOVOVE PRIČE - krščanska verska skupnost 

Zaporedna številka 
pobude 

794 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na določitev nove namenske rabe za zemljišča 
parc. št. *73/3, *73/1, *73/4, 127/7, 127/2, 179/23, vse k. o. 
Gradišče II, iz CDi v CDc (območja centralnih dejavnosti za 
opravljanje verskih obredov).Pobuda se nanaša na določitev nove 
namenske rabe za zemljišča parc. št. *73/3, *73/1, *73/4, 127/7, 
127/2, 179/23, vse k. o. Gradišče II, iz CDi v CDc (območja 
centralnih dejavnosti za opravljanje verskih obredov). 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

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 oz. variantnih rešitvah v prostoru ob 
vpadnicah. Pri čemer je bilo glavno vodilo pri izdelavi naloge 
spoštovanje usmeritev, ki jih narekuje strateški del planskega akta. 
SP ugotavlja, da je podana pobuda ustrezna. Upošteva se variantni 
predlog 1: opredeli se nova EUP z namensko rabo CDc za Jehove 
priče, brez OPPN in brez GM. 

 

Vlagatelj pobude G. Jeras 

Zaporedna številka 
pobude 

868 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo meje EUP VI340 in EUP VI-
646.Pobuda se nanaša na spremembo meje EUP VI340 in EUP VI-
646. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda ni skladna s strokovnimi podlagami 2011-1791-001_4, LUZ 
d.d., 2011 izdelanih za utemeljitev sprememb in dopolnitev OPN 
MOL ID (Uradni list RS, št. 78/10, sprem. In dop. 9/13).  
Iz ZN na podlagi katerega se je območje gradilo je razvidno, da je 
bila parcela št. 148/12 k. o. Gradišče II sestavni del ureditve ob 
bloku v katerega so se stanovalci vselili že leta 1961. 

 

Vlagatelj pobude P. Jeras Horvat 

Zaporedna številka 
pobude 

805 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo mej EUP VI-340 in VI-
646.Pobuda se nanaša na spremembo mej EUP VI-340 in VI-646. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda ni skladna s strokovnimi podlagami 2011-1791-001_4, LUZ 
d.d., 2011, izdelanih za utemeljitev sprememb in dopolnitev OPN 
MOL ID (Uradni list RS, št. 78/10, sprem. in dop. 9/13).  
Iz ZN na podlagi katerega se je območje gradilo je razvidno, da je 
bila parcela št. 148/12, k. o. Gradišče II, sestavni del ureditve ob 



bloku v katerega so se stanovalci vselili že leta 1961. 

 

Vlagatelj pobude P. Jeras Horvat 

Zaporedna številka 
pobude 

869 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo mej EUP VI-340 in VI-
646.Pobuda se nanaša na spremembo mej EUP VI-340 in VI-646. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda ni skladna s strokovnimi podlagami 2011-1791-001_4, LUZ 
d.d., 2011 izdelanih za utemeljitev sprememb in dopolnitev OPN 
MOL ID (Uradni list RS, št. 78/10, sprem. in dop. 9/13).  
Iz ZN na podlagi katerega se je območje gradilo je razvidno, da je 
bila parcela št. 148/12 k. o. Gradišče II sestavni del ureditve ob 
bloku v katerega so se stanovalci vselili že leta 1961. 

 

Vlagatelj pobude JP LPT d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

2502 

Povzetek pobude Pobuda za gradnjo poslovnega objekta JP LPT s funkcionalnimi 
zemljišči v EUP VI-466.Pobuda za gradnjo poslovnega objekta JP 
LPT s funkcionalnimi zemljišči v EUP VI-466. 

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

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Na območju je že dopustna gradnja poslovnega objekta s 
funkcionalnimi zemljišči. 

 

Vlagatelj pobude A. Kavčič 

Zaporedna številka 
pobude 

650 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na določitev obstoječe ceste, parc. št. 479/1 k. 
o. Trnovsko predmestje kot javne ceste.Pobuda se nanaša na 
določitev obstoječe ceste, parc. št. 479/1 k. o. Trnovsko predmestje 
kot javne ceste. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Za zagotavljanje javnih površin in dostopa do več poslovnih 
prostorov se izriše regulacijska linija. 

 

Vlagatelj pobude KIDReal d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

2396 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na območje P+R Gorjanc in predlaga 
spremembo 2. točke 11. člena OPN MOL ID, v kateri se odpravi 
pogoj, da mora gradnja trgovskega objekta potekati sočasno z 
gradnjo P+R površin oz. da morajo biti P+R površine zgrajene pred 
gradnjo trgovskega objekta.Pobuda se nanaša na območje P+R 
Gorjanc in predlaga spremembo 2. točke 11. člena OPN MOL ID, v 
kateri se odpravi pogoj, da mora gradnja trgovskega objekta 
potekati sočasno z gradnjo P+R površin oz. da morajo biti P+R 
površine zgrajene pred gradnjo trgovskega objekta. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča Pobuda se smiselno upošteva na način, da se v EUP VI-507 



do pobude omogoči gradnja trgovin že pred gradnjo P+R. Ustrezno se dopolni 
podrobne prostorske izvedbene pogoje, določil v 2 točki 11. člena 
OPN MOL ID pa se ne spreminja. 

 

Vlagatelj pobude Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 

Zaporedna številka 
pobude 

1017 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo režima za OPPN 398. 
Predlagajo, da se površine nadomestnih habitatov zmanjšajo na 
velikost površin ki jih zajema OPPN 376 in naj se izvedejo na 
površinah, ki so za kmetovanje manj primerne. Določitev primernih 
površin nadomestnih habitatov naj se izvedejo v sodelovanju s 
predstavniki kmetijske stroke.Pobuda se nanaša na spremembo 
režima za OPPN 398. Predlagajo, da se površine nadomestnih 
habitatov zmanjšajo na velikost površin ki jih zajema OPPN 376 in 
naj se izvedejo na površinah, ki so za kmetovanje manj primerne. 
Določitev primernih površin nadomestnih habitatov naj se izvedejo 
v sodelovanju s predstavniki kmetijske stroke. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Površine nadomestnih habitatov, ki so opredeljene v veljavnem 
OPN MOL ID, v povezavi z OPPN 398, so bile usklajene z 
nosilcem urejanja prostora s področja varstva narave in na podlagi 
OP. Velikost območja OPPN 398 omogoča, da se znotraj njega 
poišče optimalno lokacijo za umestitev nadomestnih habitatov. Za 
potrebe OPPN 398 so bile izdelane strokovne podlage na podlagi 
katerih se bodo izoblikovali podrobnejši ureditveni pogoji za OPPN. 
Zaradi pridobivanja kohezijskih sredstev na območju se prostorski 
akti in načini urejanja po navedbi MOP ne smejo spreminjati. 

 

Vlagatelj pobude B. Knez 

Zaporedna številka 
pobude 

593 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča na 
parceli št. 2082/1 k. o. Vič, iz kmetijskih površin v zazidljivo 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča na parceli št. 2082/1 k. o. 
Vič, iz kmetijskih površin v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko 
gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in urbanističnim 
kriterijem. Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom 
saj pomeni širitev stavbnih zemljišč na zavarovanem območju 
Barja. Predlagan poseg je na območju Nature 2000, ekološko 
pomembnem območju, znotraj območja Krajinskega parka 
Ljubljansko barje (I. varstveno območje), na območju kulturne 
dediščine in na poplavnem območju (območje majhne nevarnosti). 

 

Vlagatelj pobude M. Korač 

Zaporedna številka 
pobude 

168 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izvzem zemljišča parc. št. 2265/4 k. o. Vič iz 



ureditvenega območja sanacijskega OPPN. Menijo, da se 
predmetno zemljišče lahko ureja z OPN ID MOL, ker ima parcela 
možnost izvedbe priključkov na javno komunalno omrežje, ima že 
izveden priključek na javni vodovod, obstoječi objekt ima 
zagotovljen dostop na občinsko cesto.Pobuda se nanaša na 
izvzem zemljišča parc. št. 2265/4 k. o. Vič iz ureditvenega območja 
sanacijskega OPPN. Menijo, da se predmetno zemljišče lahko 
ureja z OPN ID MOL, ker ima parcela možnost izvedbe priključkov 
na javno komunalno omrežje, ima že izveden priključek na javni 
vodovod, obstoječi objekt ima zagotovljen dostop na občinsko 
cesto. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda se upošteva tako, da se spremeni način urejanja in se 
ukine OPPNdp. Ker sta za predmetno območje že pripravljena 
geodetski in katastrski načrt, pripravljen je projekt cest in projekt za 
vodovod in kanalizacijo, sprejet je dogovor o prenosu lastništva 
zemljišč potrebnih za gradnjo ceste na MOL, zato izdelava OPPN 
ni več potrebna. Novi urbanistični kriteriji so določeni ker gradnja v 
celotnem naselju odstopa od splošnih urbanističnih pogojev - 
prevladuje zgoščena pozidava s parcelami cca. 16 x 12 m za 
posamezne objekte, ki narašča z dvojčki in trojčki kot značilnosti 
»rastoče hiše«, ali pozidave funkcionalnega zemljišča od meje do 
meje in s tem ustvarjanja morfologije znotraj ozke in dolge obodne 
parcele. Zato se na območju določijo podrobni prostorski izvedbeni 
pogoji za odmike od parcelne meje, velikost parcele, višino 
objektov in faktor pozidanosti. Na območju so nekateri varstveni 
režimi, ki pa gradnje ne omejujejo. 

 

Vlagatelj pobude M. Korač 

Zaporedna številka 
pobude 

1153 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izvzem zemljišča parc. št. 2265/4 k. o. Vič iz 
ureditvenega območja sanacijskega OPPN. Menijo, da se 
predmetno zemljišče lahko ureja z OPN ID MOL, ker ima parcela 
možnost izvedbe priključkov na javno komunalno omrežje, ima že 
izveden priključek na javni vodovod, obstoječi objekt ima 
zagotovljen dostop na občinsko cesto.Pobuda se nanaša na 
izvzem zemljišča parc. št. 2265/4 k. o. Vič iz ureditvenega območja 
sanacijskega OPPN. Menijo, da se predmetno zemljišče lahko 
ureja z OPN ID MOL, ker ima parcela možnost izvedbe priključkov 
na javno komunalno omrežje, ima že izveden priključek na javni 
vodovod, obstoječi objekt ima zagotovljen dostop na občinsko 
cesto. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda se upošteva tako, da se spremeni način urejanja in se 
ukine OPPNdp. Ker sta za predmetno območje že pripravljena 
geodetski in katastrski načrt, pripravljen je projekt cest in projekt za 
vodovod in kanalizacijo, sprejet je dogovor o prenosu lastništva 
zemljišč potrebnih za gradnjo ceste na MOL, zato izdelava OPPN 
ni več potrebna. Novi urbanistični kriteriji so določeni ker gradnja v 
celotnem naselju odstopa od splošnih urbanističnih pogojev - 
prevladuje zgoščena pozidava s parcelami cca. 16 x 12 m za 
posamezne objekte, ki narašča z dvojčki in trojčki kot značilnosti 



»rastoče hiše«, ali pozidave funkcionalnega zemljišča od meje do 
meje in s tem ustvarjanja morfologije znotraj ozke in dolge obodne 
parcele. Zato se na območju določijo podrobni prostorski izvedbeni 
pogoji za odmike od parcelne meje, velikost parcele, višino 
objektov in faktor pozidanosti. Na območju so nekateri varstveni 
režimi, ki pa gradnje ne omejujejo. 

 

Vlagatelj pobude M. Korač 

Zaporedna številka 
pobude 

1647 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izvzem zemljišča parc. št. 2265/4 k. o. Vič iz 
ureditvenega območja sanacijskega OPPN. Menijo, da se 
predmetno zemljišče lahko ureja z OPN ID MOL, ker ima parcela 
možnost izvedbe priključkov na javno komunalno omrežje, ima že 
izveden priključek na javni vodovod, obstoječi objekt ima 
zagotovljen dostop na občinsko cesto.Pobuda se nanaša na 
izvzem zemljišča parc. št. 2265/4 k. o. Vič iz ureditvenega območja 
sanacijskega OPPN. Menijo, da se predmetno zemljišče lahko 
ureja z OPN ID MOL, ker ima parcela možnost izvedbe priključkov 
na javno komunalno omrežje, ima že izveden priključek na javni 
vodovod, obstoječi objekt ima zagotovljen dostop na občinsko 
cesto. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda se upošteva tako, da se spremeni način urejanja in se 
ukine OPPNdp. Ker sta za predmetno območje že pripravljena 
geodetski in katastrski načrt, pripravljen je projekt cest in projekt za 
vodovod in kanalizacijo, sprejet je dogovor o prenosu lastništva 
zemljišč potrebnih za gradnjo ceste na MOL, zato izdelava OPPN 
ni več potrebna. Novi urbanistični kriteriji so določeni ker gradnja v 
celotnem naselju odstopa od splošnih urbanističnih pogojev - 
prevladuje zgoščena pozidava s parcelami cca. 16 x 12 m za 
posamezne objekte, ki narašča z dvojčki in trojčki kot značilnosti 
»rastoče hiše«, ali pozidave funkcionalnega zemljišča od meje do 
meje in s tem ustvarjanja morfologije znotraj ozke in dolge obodne 
parcele. Zato se na območju določijo podrobni prostorski izvedbeni 
pogoji za odmike od parcelne meje, velikost parcele, višino 
objektov in faktor pozidanosti. Na območju so nekateri varstveni 
režimi, ki pa gradnje ne omejujejo. 

 

Vlagatelj pobude M. Križan 

Zaporedna številka 
pobude 

1646 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 2158/1, 2159, 2160/1, 2160/10 vse k. o. Vič, iz kmetijskih in 
gozdnih površin v zazidljivo zemljišče za namen večstanovanjske 
gradnje.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 2158/1, 2159, 2160/1, 2160/10 vse k. o. Vič, iz 
kmetijskih in gozdnih površin v zazidljivo zemljišče za namen 
večstanovanjske gradnje. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda se ne upošteva, saj ni v skladu z varstvenimi režimi. 
Predlagan poseg je lociran na območju Nature 2000, ekološko 



pomembnem območju, v območju Krajinskega parka Barje, na 
območju varstva kulturne dediščine in poplavno ogroženem 
območju (območje preostale, majhne in srednje nevarnosti). 

 

Vlagatelj pobude J. Kuclar 

Zaporedna številka 
pobude 

327 

Povzetek pobude Sprememba namenske rabe iz ZDd v namensko rabo za servisne 
dejavnosti, skladišča, delavnice za storitvene 
dejavnosti.Sprememba namenske rabe iz ZDd v namensko rabo za 
servisne dejavnosti, skladišča, delavnice za storitvene dejavnosti. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda ni v skladu z urbanističnim konceptom in urbanističnimi 
kriteriji. Predlagan poseg se nahaja znotraj varovalnega 
progovnega pasu železnice in znotraj varovalnega pasu ceste zato 
pobuda ni sprejemljiva. 

 

Vlagatelj pobude Lump inženiring d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

535 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 214/1, 214/3 in 215/1 vse k. o. Podsmreka, iz gozdnih zemljišč 
(GO) v zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo 
namenske rabe zemljišča parc. št. 214/1, 214/3 in 215/1 vse k. o. 
Podsmreka, iz gozdnih zemljišč (GO) v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda ni skladna z urbanističnimi kriteriji. Na gradnjo v 
obravnavanem območju bistveno vplivajo naslednji elementi: 
ustreznost terena za gradnjo (minimalizirana potreba po tehničnih 
posegih (izvajanju opornih zidov, ipd.)), racionalna ureditev 
dostopov in komunalnih ureditev ter vizualna izpostavljenost 
lokacije. Posledično se gradnja na strmih pobočjih omejuje. 

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Vič 

Zaporedna številka 
pobude 

1666 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izris otroškega igrišča na parc.št 811/4, 
804/1, 803 vse k.o Vič v EUP VI-376 (SScv).Pobuda se nanaša na 
izris otroškega igrišča na parc.št 811/4, 804/1, 803 vse k.o Vič v 
EUP VI-376 (SScv). 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in 
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer 
ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in 
rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo 
mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in 
se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih 
rabah. 
Ostala obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka 
OPN MOL ID ohranja oz. nadomešča znotraj funkcionalnih enot, 
saj predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske gradnje. 



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

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Vič 

Zaporedna številka 
pobude 

1731 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 1712/1, 1759/221, 1759/147, 1759/121, 1759/148, 1759/30, vse 
k. o. Dobrova, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišč parc. št. 1712/1, 1759/221, 1759/147, 1759/121, 1759/148, 
1759/30, vse k. o. Dobrova, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Parc. št. 1712/1 
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji. Poseg ne 
pomeni zaokroževanje naselja. S tovrstnimi posegi v kmetijska 
zemljišča bi bili v neskladju s strateškimi izhodišči, ki narekujejo 
trajnostno in racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z zgostitvami 
poselitve znotraj sedanjih zazidalnih površin (zapolnitve, 
zaokrožitve, prenove) in preprečevanjem in sanacijo razpršene 
gradnje. 

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Vič 

Zaporedna številka 
pobude 

1732 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 1712/1, 1759/221, 1759/147, 1759/121, 1759/148, 1759/30, vse 
k. o. Dobrova, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišč parc. št. 1712/1, 1759/221, 1759/147, 1759/121, 1759/148, 
1759/30, vse k. o. Dobrova, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Parc. št. 1759/221, 1759/147, 1759/121, 1759/148, 1759/30 
Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji. Poseg ne 
pomeni zaokroževanje naselja. Predlagani poseg ni v skladu z 
varstvenimi režimi. Poseg se nahaja na območju najboljših 
kmetijskih zemljišč. Z nadaljnjimi posegi v kmetijska zemljišča bi bili 
v neskladju s strateškimi izhodišči, ki narekujejo trajnostno in 
racionalno rabo prostora, ki jo dosežemo z zgostitvami poselitve 
znotraj sedanjih zazidalnih površin (zapolnitve, zaokrožitve, 
prenove) in preprečevanjem in sanacijo razpršene gradnje. 

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Vič 

Zaporedna številka 
pobude 

1803 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izris otroškega igrišča na parc. št. 783/1 in 
784/1 obe k. o. Vič v EUP VI-376 (SScv).Pobuda se nanaša na 
izris otroškega igrišča na parc. št. 783/1 in 784/1 obe k. o. Vič v 



EUP VI-376 (SScv). 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in 
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer 
ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in 
rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo 
mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in 
se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih 
rabah. 
Ostala obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka 
OPN MOL ID ohranja oz. nadomešča znotraj funkcionalnih enot, 
saj predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske gradnje. 
Javne površine za obstoječa otroška igrišča v območju sosesk se 
opredeli le za tista otroška igrišča, ki spadajo med otroška igrišča, 
ki zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti. 

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Vič 

Zaporedna številka 
pobude 

1804 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izris otroškega igrišča na parc.št 124/8 k. o. 
Gradišče II v EUP VI-345 (SScv).Pobuda se nanaša na izris 
otroškega igrišča na parc.št 124/8 k. o. Gradišče II v EUP VI-345 
(SScv). 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in 
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer 
ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in 
rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo 
mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in 
se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih 
rabah. 

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Vič 

Zaporedna številka 
pobude 

1805 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izris otroškega igrišča na parc.št 1694/3 in 
1694/20 obe k. o. Vič v EUP VI-619 (SScv).Pobuda se nanaša na 
izris otroškega igrišča na parc.št 1694/3 in 1694/20 obe k. o. Vič v 
EUP VI-619 (SScv). 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in 
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer 
ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in 
rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo 
mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in 
se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih 
rabah. 
 
Ostala obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka 
OPN MOL ID ohranja oz. nadomešča znotraj funkcionalnih enot, 
saj predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske gradnje. 
Javne površine za obstoječa otroška igrišča v območju sosesk se 



opredeli le za tista otroška igrišča, ki spadajo med otroška igrišča, 
ki zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti. 

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Vič 

Zaporedna številka 
pobude 

1806 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izris otroškega igrišča na parc.št 1687/13 k. 
o. Vič v EUP VI-687 (CU).Pobuda se nanaša na izris otroškega 
igrišča na parc.št 1687/13 k. o. Vič v EUP VI-687 (CU). 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in 
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer 
ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in 
rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo 
mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in 
se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih 
rabah. 

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Vič 

Zaporedna številka 
pobude 

1807 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izris otroškega igrišča na parc.št 1650/7 in 
1651/3 obe k. o. Vič v EUP VI-680 (SScv).Pobuda se nanaša na 
izris otroškega igrišča na parc.št 1650/7 in 1651/3 obe k. o. Vič v 
EUP VI-680 (SScv). 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in 
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer 
ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in 
rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo 
mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in 
se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih 
rabah. 
 
Ostala obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka 
OPN MOL ID ohranja oz. nadomešča znotraj funkcionalnih enot, 
saj predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske gradnje. 
Javne površine za obstoječa otroška igrišča v območju sosesk se 
opredeli le za tista otroška igrišča, ki spadajo med otroška igrišča, 
ki zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti. 

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Vič 

Zaporedna številka 
pobude 

1808 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izris otroškega igrišča na parc.št 1646/1 k. o. 
Vič v EUP VI-677 (SScv).Pobuda se nanaša na izris otroškega 
igrišča na parc.št 1646/1 k. o. Vič v EUP VI-677 (SScv). 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in 
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer 
ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in 



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

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Vič 

Zaporedna številka 
pobude 

1809 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izris otroškega igrišča na parc.št 1635/8 k. o. 
Vič v EUP VI-669 (SScv).Pobuda se nanaša na izris otroškega 
igrišča na parc.št 1635/8 k. o. Vič v EUP VI-669 (SScv). 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in 
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer 
ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in 
rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo 
mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in 
se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih 
rabah. 
 
Ostala obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka 
OPN MOL ID ohranja oz. nadomešča znotraj funkcionalnih enot, 
saj predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske gradnje. 
Javne površine za obstoječa otroška igrišča v območju sosesk se 
opredeli le za tista otroška igrišča, ki spadajo med otroška igrišča, 
ki zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti. 

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Vič 

Zaporedna številka 
pobude 

1810 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izris otroškega igrišča na parc.št 1634/10 k. 
o. Vič v EUP VI-669 (SScv).Pobuda se nanaša na izris otroškega 
igrišča na parc.št 1634/10 k. o. Vič v EUP VI-669 (SScv). 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in 
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer 
ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in 
rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo 
mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in 
se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih 
rabah. 
 
Ostala obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka 
OPN MOL ID ohranja oz. nadomešča znotraj funkcionalnih enot, 
saj predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske gradnje. 



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

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Vič 

Zaporedna številka 
pobude 

1811 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izris otroškega igrišča na parc.št 1630/1 in 
1630/6, obe k. o. Vič, v EUP VI-669 (SScv).Pobuda se nanaša na 
izris otroškega igrišča na parc.št 1630/1 in 1630/6, obe k. o. Vič, v 
EUP VI-669 (SScv). 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in 
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer 
ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in 
rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo 
mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in 
se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih 
rabah. 
 
Ostala obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka 
OPN MOL ID ohranja oz. nadomešča znotraj funkcionalnih enot, 
saj predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske gradnje. 
Javne površine za obstoječa otroška igrišča v območju sosesk se 
opredeli le za tista otroška igrišča, ki spadajo med otroška igrišča, 
ki zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti. 

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Vič 

Zaporedna številka 
pobude 

1812 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izris otroškega igrišča na parc.št 1603/1, k. 
o. Vič, v EUP VI-669 (SScv).Pobuda se nanaša na izris otroškega 
igrišča na parc.št 1603/1, k. o. Vič, v EUP VI-669 (SScv). 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in 
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer 
ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in 
rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo 
mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in 
se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih 
rabah. 
 
Ostala obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka 
OPN MOL ID ohranja oz. nadomešča znotraj funkcionalnih enot, 
saj predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske gradnje. 
Javne površine za obstoječa otroška igrišča v območju sosesk se 
opredeli le za tista otroška igrišča, ki spadajo med otroška igrišča, 
ki zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti. 

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Vič 

Zaporedna številka 1813 



pobude 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izris otroškega igrišča na parc.št 1635/2 in 
1633/1, obe k. o. Vič, v EUP VI-669 (SScv).Pobuda se nanaša na 
izris otroškega igrišča na parc.št 1635/2 in 1633/1, obe k. o. Vič, v 
EUP VI-669 (SScv). 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in 
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer 
ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in 
rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo 
mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in 
se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih 
rabah. 
 
Ostala obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka 
OPN MOL ID ohranja oz. nadomešča znotraj funkcionalnih enot, 
saj predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske gradnje. 
Javne površine za obstoječa otroška igrišča v območju sosesk se 
opredeli le za tista otroška igrišča, ki spadajo med otroška igrišča, 
ki zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti. 

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Vič 

Zaporedna številka 
pobude 

1814 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izris otroškega igrišča na parc.št 1930/1 in 
1916/1, obe k. o. Vič, v EUP VI-161 (SScv).Pobuda se nanaša na 
izris otroškega igrišča na parc.št 1930/1 in 1916/1, obe k. o. Vič, v 
EUP VI-161 (SScv). 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in 
dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer 
ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in 
rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo 
mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in 
se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih 
rabah. 
 
Ostala obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka 
OPN MOL ID ohranja oz. nadomešča znotraj funkcionalnih enot, 
saj predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske gradnje. 
Javne površine za obstoječa otroška igrišča v območju sosesk se 
opredeli le za tista otroška igrišča, ki spadajo med otroška igrišča, 
ki zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti. 

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Vič 

Zaporedna številka 
pobude 

1815 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izris obstoječega otroškega igrišča na parceli 
3127/1 k. o. Dobrova v EUP VI-121 (ZS).Pobuda se nanaša na izris 
obstoječega otroškega igrišča na parceli 3127/1 k. o. Dobrova v 
EUP VI-121 (ZS). 

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



Obrazložitev stališča 
do pobude 

Obstoječe športno igrišče je umeščeno v enoto urejanja prostora s 
podrobnejšo namensko rabo ZS - površine za oddih, rekreacijo in 
šport, ki je na karti 3.2 opredeljena tudi kot javne površine. 
Otroškega igrišča ni na območju. 

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Vič 

Zaporedna številka 
pobude 

1816 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na podaljšanje Jamove ceste do parkirišča pred 
blokom Tbilisijska 6, ureditev križišča in zaprtje desnega uvoza do 
bloka Tržaška 113-121 in Tbilisijska 2-10.Pobuda se nanaša na 
podaljšanje Jamove ceste do parkirišča pred blokom Tbilisijska 6, 
ureditev križišča in zaprtje desnega uvoza do bloka Tržaška 113-
121 in Tbilisijska 2-10. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predvidena posodobitev predmetnega omrežja je določena tako, 
da omogoča dostop do vseh ureditev v prostoru. Predlagani 
dodatni prometni odsek bo le v funkciji kontroliranega dostopa za 
stanovalce in kot tak ne bo imel javnega značaja. 

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Vič 

Zaporedna številka 
pobude 

1817 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izgradnjo protihrupne ograje na delu južne 
obvoznice od priključka Vič do mostu Čez Mali Graben v smeri 
vzhoda.Pobuda se nanaša na izgradnjo protihrupne ograje na delu 
južne obvoznice od priključka Vič do mostu Čez Mali Graben v 
smeri vzhoda. 

Stališče do pobude Pobuda se ne nanaša na vsebine OPN MOL ID. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Določitev izgradnje protihrupne ograje ni predmet OPN MOL ID. 
Izgradnja protihrupnih ukrepov zaradi obremenitev državnega AC 
omrežja je v pristojnosti upravljavca AC omrežja. 

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Vič 

Zaporedna številka 
pobude 

1819 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izvedbo kanalizacijskega sistema za EUP 
VI-640 in VI-462. Enoti sta še vedno brez kanalizacije.Pobuda se 
nanaša na izvedbo kanalizacijskega sistema za EUP VI-640 in VI-
462. Enoti sta še vedno brez kanalizacije. 

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

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Območji VI-640 in VI-462 sta opremljeni s kanalizacijskim 
omrežjem, ki poteka po Cesti dveh cesarjev in javnih cestah na 
zahodnem delu območja VI-462. Vse objekte v teh območjih je 
možno priključiti na javno kanalizacijsko omrežje po pogojih 
upravljavca le tega, morebitna gradnja novega javnega 
kanalizacijskega omrežja pa je odvisna od razvojnih načrtov MOL 
in se ne nanaša na določila OPN MOL ID. V skladu z 12. členom 
OPN MOL ID je sicer dopustna gradnja kanalizacijskega omrežja v 
predmetnih območjih brez posebnih pogojev. 

 



Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Vič 

Zaporedna številka 
pobude 

1820 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1712/1, 1759/221, 1759/147, 1759/121, 1759/148, 1759/30, vse 
k. o. Dobrova, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 1712/1, 1759/221, 1759/147, 1759/121, 
1759/148, 1759/30, vse k. o. Dobrova, iz kmetijskih zemljišč (K1) v 
zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

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

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Vič 

Zaporedna številka 
pobude 

1821 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča, v 
EUP VI-365, v 100 m pasu ob Cesti za progo in Gmajnice, iz 
kmetijskih površin v zazidljivo zemljišče (CU).Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča, v EUP VI-365, v 100 m 
pasu ob Cesti za progo in Gmajnice, iz kmetijskih površin v 
zazidljivo zemljišče (CU). 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in urbanističnim 
kriterijem. Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom. 
Poleg tega posega na območje Nature 2000, ekološko pomembno 
območje, zavarovano območje, v Krajinski park Ljubljansko barje (I. 
in III. varstveno območje) in na območje kulturne dediščine. 

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Vič 

Zaporedna številka 
pobude 

1822 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe za EUP VI-64, 
VI-56 in VI-54, iz kmetijskih površin (K1, K2) v zazidljivo zemljišče 
(CU).Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe za EUP 
VI-64, VI-56 in VI-54, iz kmetijskih površin (K1, K2) v zazidljivo 
zemljišče (CU). 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg je v delu skladen z urbanističnimi kriteriji. 
Območje se nahaja med dvema prometnicama in je v dejanskem 
stanju močno degradirano. Območje naj se ureja kot površina brez 
stanovanj s podrobnim prostorskim načrtom, ki bo skozi strokovne 
podlage in variantne rešitve omogočil optimalno najprimernejšo 
urbanistično zasnovo območja. 

 



Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Vič 

Zaporedna številka 
pobude 

1823 

Povzetek pobude V pobudi je podana zahteva po izvedbi več cestnih projektov kot 
pogoj za izgradnjo predvidene veletržnice.V pobudi je podana 
zahteva po izvedbi več cestnih projektov kot pogoj za izgradnjo 
predvidene veletržnice. 

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

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Določitev datuma izgradnje predvidenih ureditev v prostoru ni 
predmet OPN MOL ID. 

 

Vlagatelj pobude MOL - Četrtna skupnost Vič 

Zaporedna številka 
pobude 

1826 

Povzetek pobude V pobudi je podan predlog za prestavitev gimnastičnega centra na 
južni del EUP TR-327.V pobudi je podan predlog za prestavitev 
gimnastičnega centra na južni del EUP TR-327. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Na delu obravnavanega območja velja Odlok o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu 360 Športni park Svoboda – del 
(Uradni list RS, št. 15/13), ki dvorane predvideva na severnem 
delu. Projekt je v fazi pridobivanja GD. Projekt je skladen z 
urbanističnimi kriteriji in s strateškimi izhodišči in je glede na leto 
sprejetja zelo aktualen, zato spremembe niso predvidene. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

1663 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na ureditev obstoječe delujoče tržnice na 
parkirnih prostorih KPL oz. na določitev druge lokacije na območju 
Viča.Pobuda se nanaša na ureditev obstoječe delujoče tržnice na 
parkirnih prostorih KPL oz. na določitev druge lokacije na območju 
Viča. 

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

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Tržnica na Viču je predvidena ob Koprski cesti v EUP VI-201. Glej 
PPIP: "Iz nabora objektov in dejavnosti za območje namenske rabe 
BD so dopustni samo: 12301 Trgovske stavbe (samo tržnica 
pokrita z nadstrešnico). Dopustno je urejanje parkirnih mest. 
Ohraniti je treba obstoječa drevesa, drevesa, ki jih je treba zaradi 
gradnje ali dotrajanosti odstraniti, pa nadomestiti.". 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

1670 

Povzetek pobude V pobudi je podan predlog, da se upošteva predlog za spremembo 
NRP podanih s strani družbe H21A Investicije d.o.o. in Plavalnega 
kluba Ljubljana.V pobudi je podan predlog, da se upošteva predlog 
za spremembo NRP podanih s strani družbe H21A Investicije d.o.o. 
in Plavalnega kluba Ljubljana. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča Gradnja objekta bo omogočila gradnjo plavalnega centra, saj bo s 



do pobude tem omogočena sodna poravnava in se bodo sprostila zemljišča za 
potrebe plavalnega centra. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

621 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izris regulacijske linije Ceste v Gorice in 
namenske rabe vodotoka Curnovec (VI-494). Cesto v Gorice in 
vodotok Curnovec je potrebno zrisati po dejanskem stanju. Pobuda 
se nanaša na izris meje naselja (VI-400). Mejo naselja je treba 
prilagoditi na nov kataster.Pobuda se nanaša na izris regulacijske 
linije Ceste v Gorice in namenske rabe vodotoka Curnovec (VI-
494). Cesto v Gorice in vodotok Curnovec je potrebno zrisati po 
dejanskem stanju. Pobuda se nanaša na izris meje naselja (VI-
400). Mejo naselja je treba prilagoditi na nov kataster. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Potek regulacijske linije Ceste v Gorice in namenske rabe vodotoka 
Curnovec se uskladita na podlagi dejanskega stanja in novih 
geodetskih podlog (geodetski načrt za VI-400). 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

652 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izris RL za cesto po dejanskem stanju na 
parcelah 66/16 in 7//7 obe k. o. Podsmreka.Pobuda se nanaša na 
izris RL za cesto po dejanskem stanju na parcelah 66/16 in 7//7 
obe k. o. Podsmreka. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Zaradi izvedene parcelacije se regulacijska linija prilagodi skladno s 
katastrskimi mejami. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

654 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izris RL za Kosančevo ulico, le ta naj bo 
zrisana po dejanskem stanju, hkrati pa je tu primer dvojne rabe - 
pod mostom je avtopralnica.Pobuda se nanaša na izris RL za 
Kosančevo ulico, le ta naj bo zrisana po dejanskem stanju, hkrati 
pa je tu primer dvojne rabe - pod mostom je avtopralnica. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Os in regulacijska linija za Kosančevo ulico se izrišeta skladno z 
izvedenim stanjem v naravi. Prekrivajoča raba se izriše skladno 
strokovno podlago Dopolnitve prikaza javnih površin v OPN MOL 
ID (LUZ d.d., 2013). 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

661 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša opredelitev javnih površin na osnovi 
zazidalnega načrta, na podlagi katerega je bila soseska zgrajena 



ter strokovnih podlag izdelanih za opredelitev javnih površin 
(Jadranka Grmek, Genius loci, november 2012), in sicer izris 
zelenih in športnih površin na karti 3.2 (javne površine), otroškega 
igrišča in otoka športa za vse na karti 6 (družbena 
infrastruktura).Pobuda se nanaša opredelitev javnih površin na 
osnovi zazidalnega načrta, na podlagi katerega je bila soseska 
zgrajena ter strokovnih podlag izdelanih za opredelitev javnih 
površin (Jadranka Grmek, Genius loci, november 2012), in sicer 
izris zelenih in športnih površin na karti 3.2 (javne površine), 
otroškega igrišča in otoka športa za vse na karti 6 (družbena 
infrastruktura). 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Na območju se na osnovi zazidalnega načrta, na podlagi katerega 
je bila soseska zgrajena ter rezultatov naloge Evidenca 
nepremičnega premoženja MOL, vrišejo zelene površine v soseski. 
Rešitev opredeli zelene v nekoliko večjem obsegu kot je predlagan 
v strokovni podlagi za opredelitev javnih površin (Jadranka Grmek, 
Genius loci, november 2012). 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

1300 

Povzetek pobude V pobudi je podan predlog, da se preveri način pridobitve rešitve 
(natečaj ali variante). 
V pobudi je podan predlog, da se preveri možnost izvedbe desnega 
priključka iz nove povezovalne ceste na Fajfarjevo ulico.V pobudi je 
podan predlog, da se preveri način pridobitve rešitve (natečaj ali 
variante). 
V pobudi je podan predlog, da se preveri možnost izvedbe desnega 
priključka iz nove povezovalne ceste na Fajfarjevo ulico. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Natečaj je bil izveden. V usmeritev za izdelavo OPPN se doda 
navodilo po vključitvi natečajne rešitve. Zaradi spremenjenih 
razmer na območju neposredni prenos rešitev ni mogoč. OPN MOL 
ID že omogoča priključevanje Fajfarjeve ceste na novo 
povezovalno cesto. Izvedbo priključka je treba projektno preveriti, 
zato se podrobnejše določilo za obveznost desnega priključka ne 
doda. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

1301 

Povzetek pobude V pobudi je podan predlog, da se preveri obveznost drevoreda na 
novi povezovalni cesti. 
V pobudi je podan predlog, da se preveri podaljšek Fajfarjeve ulice 
z nadvozom čez novo povezovalno cesto. 
V pobudi je podan predlog, da se uskladi meje EUP z rešitvijo 
desnega priključka na Fajfarjevo ulico.V pobudi je podan predlog, 
da se preveri obveznost drevoreda na novi povezovalni cesti. 
V pobudi je podan predlog, da se preveri podaljšek Fajfarjeve ulice 
z nadvozom čez novo povezovalno cesto. 
V pobudi je podan predlog, da se uskladi meje EUP z rešitvijo 



desnega priključka na Fajfarjevo ulico. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Drevoredi: Pobuda je sprejemljiva. Trasa ceste na majhnem 
prostoru in v vkopu ne omogoča izvedbe obojestranskega 
drevoreda. Zahteva po enostranskem drevoredu ostane ob 
pločniku in ob PST (skladno s projektom za gradbeno dovoljenje). 
OPN MOL ID omogoča priključevanje Fajfarjeve ceste tako preko 
nadvoza preko P+R na Tržaško cesto kot z desnim priključkom na 
novo povezovalno cesto. Izvedbo priključka je treba projektno 
preveriti, zato se podrobnejšega določila ne doda. Meja EUP je že 
povzeta po projektu priključka iz natečajne rešitve. Ker 
natančnejših projektnih rešitev še ni, meje EUP ni smiselno 
premikati. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

1303 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na preveritev ustreznosti določila @ v območju 
z vidika preveritve umestitve vrtca.Pobuda se nanaša na preveritev 
ustreznosti določila @ v območju z vidika preveritve umestitve 
vrtca. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Iz SP Preveritve in predlog sprememb omrežij družbene 
infrastrukture (P-ZIN-33/13), LUZ d.d., 2013 (Preglednica 6) sledi, 
da v območju šolskega okoliša OŠ Vič zaradi načrtovanih OPPN v 
območju tega okoliša ni pričakovati potreb po dodatnih mestih v 
objektih predšolske vzgoje (dodatna mesta so zagotovljena z 
načrtovanimi objekti predšolske vzgoje v rezervatih, opredeljenih 
kot CDo). 
Obravnavano območje spada med območja s pomanjkljivo 
dostopnostjo do objektov predšolske vzgoje in osnovnošolskega 
izobraževanja, ne spada pa med območja s pomanjkljivo obstoječo 
oskrbo oz. med območja s število stanovanj v območju OPPN nad 
500 stanovanj, zato ni uvrščeno med območja, za katera se 
predlaga oznaka @. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

1305 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na dopolnitev določil OPPN 398 Ureditev 
nadomestnih habitatov na Barju. Določila naj se dopolnijo tako, da 
bodo možna manjša odstopanja na podlagi strokovnih podlag, ki so 
še v postopku usklajevanja z ZRSVN (Variantni predlogi ureditve 
nadomestnih habitatov (izdelovalec DOPPS in IZVO-R) in Analiza 
vplivov vzpostavitve nadomestnih habitatov na območju OPPN 398 
na kmetijstvo (izdelovalec Biotehniška fakulteta, Oddelek za 
agronomijo)).Pobuda se nanaša na dopolnitev določil OPPN 398 
Ureditev nadomestnih habitatov na Barju. Določila naj se dopolnijo 
tako, da bodo možna manjša odstopanja na podlagi strokovnih 
podlag, ki so še v postopku usklajevanja z ZRSVN (Variantni 
predlogi ureditve nadomestnih habitatov (izdelovalec DOPPS in 
IZVO-R) in Analiza vplivov vzpostavitve nadomestnih habitatov na 



območju OPPN 398 na kmetijstvo (izdelovalec Biotehniška 
fakulteta, Oddelek za agronomijo)). 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Ureditveni pogoji za OPPN se bodo, na podlagi izdelanih 
strokovnih podlag, podrobneje opredelili v fazi izdelave OPPN. 
Zaradi pridobivanja kohezijskih sredstev na območju se prostorski 
akti in načini urejanja po navedbi MOP ne smejo spreminjati. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

1313 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izris regulacijske linije poti ob vodotoku 
Curnovec na območju odlagališča Barje. Predlagajo, da se 
regulacijsko linijo ob vodotoku Curnovec zbriše saj gre za cesto 
znotraj območja deponije, ki lastnikom sosednjih kmetijskih zemljišč 
služi za dostop na kmetijska zemljišča, kar je med lastniki in Snago 
usklajeno. Dopolni se tudi PPIP za prometno ureditev, ki določa, da 
mora biti z ureditvami znotraj EUP omogočen dostop do sosednjih 
kmetijskih zemljišč.Pobuda se nanaša na izris regulacijske linije 
poti ob vodotoku Curnovec na območju odlagališča Barje. 
Predlagajo, da se regulacijsko linijo ob vodotoku Curnovec zbriše 
saj gre za cesto znotraj območja deponije, ki lastnikom sosednjih 
kmetijskih zemljišč služi za dostop na kmetijska zemljišča, kar je 
med lastniki in Snago usklajeno. Dopolni se tudi PPIP za prometno 
ureditev, ki določa, da mora biti z ureditvami znotraj EUP 
omogočen dostop do sosednjih kmetijskih zemljišč. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Javna pot je ključna za dostop do kmetijskih zemljišč preko 
območja deponije ter deluje kot povezava med Južnim centrom in 
Cesto v Gorice, zato je ni možno ukiniti. Javna pot ne more potekati 
preko območja deponije, ki je zaščiteno z ograjo, zato se RL 
prestavi izven območja deponije, tako da poteka na zunanji strani 
obstoječe ograje območja obstoječe deponije, ob potoku Curnovec. 
Skladno s pobudo se dopolni PPIP za prometno ureditev in sicer 
tako, da se določi, da mora biti z ureditvami znotraj EUP omogočen 
dostop do sosednjih kmetijskih zemljišč. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

1314 

Povzetek pobude Tč.: 15 
Pobuda se nanaša opredelitev javnih površin na osnovi 
zazidalnega načrta, na podlagi katerega je bila soseska zgrajena 
ter strokovnih podlag izdelanih za opredelitev javnih površin 
(Jadranka Grmek, Genius loci, november 2012), in sicer izris 
zelenih in športnih površin na karti 3.2 (javne površine), otroškega 
igrišča in otoka športa za vse na karti 6 (družbena infrastruktura) 
ter dopolnitev PPIP tako, da je morebitna dopolnilna gradnja možna 
le na z GM opredeljenih mestih (povezava s tč. 12). GM je treba 
vrisati v grafični načrt 3.1.Tč.: 15 
Pobuda se nanaša opredelitev javnih površin na osnovi 
zazidalnega načrta, na podlagi katerega je bila soseska zgrajena 



ter strokovnih podlag izdelanih za opredelitev javnih površin 
(Jadranka Grmek, Genius loci, november 2012), in sicer izris 
zelenih in športnih površin na karti 3.2 (javne površine), otroškega 
igrišča in otoka športa za vse na karti 6 (družbena infrastruktura) 
ter dopolnitev PPIP tako, da je morebitna dopolnilna gradnja možna 
le na z GM opredeljenih mestih (povezava s tč. 12). GM je treba 
vrisati v grafični načrt 3.1. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Na območju se na osnovi zazidalnega načrta, na podlagi katerega 
je bila soseska zgrajena ter rezultatov naloge Evidenca 
nepremičnega premoženja MOL, vrišejo zelene površine v soseski. 
Rešitev opredeli zelene v nekoliko večjem obsegu kot je predlagan 
v strokovni podlagi za opredelitev javnih površin (Jadranka Grmek, 
Genius loci, november 2012). 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

1315 

Povzetek pobude Na območju se na osnovi zazidalnega načrta, na podlagi katerega 
je bila soseska zgrajena ter rezultatov naloge Evidenca 
nepremičnega premoženja MOL, vrišejo zelene površine v soseski. 
Rešitev opredeli zelene v nekoliko večjem obsegu kot je predlagan 
v strokovni podlagi za opredelitev javnih površin (Jadranka Grmek, 
Genius loci, november 2012).Na območju se na osnovi zazidalnega 
načrta, na podlagi katerega je bila soseska zgrajena ter rezultatov 
naloge Evidenca nepremičnega premoženja MOL, vrišejo zelene 
površine v soseski. Rešitev opredeli zelene v nekoliko večjem 
obsegu kot je predlagan v strokovni podlagi za opredelitev javnih 
površin (Jadranka Grmek, Genius loci, november 2012). 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Z namenom ohranjanja zasnove zelenih površin v soseski, 
otroškega igrišča in športnega igrišča, se povzamejo rešitve iz 
prvotne zasnove soseske. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

1430 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izris RL za cesto po dejanskem stanju, saj je 
Gerbičeva ulica izvedena s kolesarsko stezo in pločnikom.Pobuda 
se nanaša na izris RL za cesto po dejanskem stanju, saj je 
Gerbičeva ulica izvedena s kolesarsko stezo in pločnikom. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda je skladna z urbanističnimi kriteriji. V grafičnem delu se 
izriše javna pot skladno s rezultati evidence nepremičnega 
premoženja Mestne občine Ljubljana (ENP; projekt je v pripravi). 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2110 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na redakcijski popravek . Navaja, da je treba 
besedo "štripasovno" spremeniti v "štiripasovno".Pobuda se 



nanaša na redakcijski popravek . Navaja, da je treba besedo 
"štripasovno" spremeniti v "štiripasovno". 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V besedilu PPIP - Prometna infrastruktura se besedo "štripasovno" 
popravi v "štiripasovno". 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2111 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo usmeritev za OPPN 145 (VI-
382), in sicer naj se beseda "Štefan" popravi v "Stefan".Pobuda se 
nanaša na spremembo usmeritev za OPPN 145 (VI-382), in sicer 
naj se beseda "Štefan" popravi v "Stefan". 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Redakcijsko se popravi navedba inštituta. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2224 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na popravek izrisa območja Gradaščice (OPPN 
273 Tovil), le ta naj se zriše skladno s predlogom OPPN (ukrepi, ki 
preprečujejo poplave pri Intersparu in na delu Bonifacije).Pobuda 
se nanaša na popravek izrisa območja Gradaščice (OPPN 273 
Tovil), le ta naj se zriše skladno s predlogom OPPN (ukrepi, ki 
preprečujejo poplave pri Intersparu in na delu Bonifacije). 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlog pomeni uskladitev plana z novejšimi podatki. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2225 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izris javnih pešpoti v soseski 
Bonifacija.Pobuda se nanaša na izris javnih pešpoti v soseski 
Bonifacija. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pešpot med Tomažičevo ulico in Tržaško cesto se na severnem 
delu dopolni in izriše kot javna površina z regulacijsko linijo zaradi 
dostopa do javnega programa. Opredelitev javne površine v 
območju sosesk v spremembah in dopolnitvah OPN MOL ID ni 
predlagana, saj je odvisna od tega, kako se bodo v prihodnosti 
upoštevali rezultati evidence nepremičnega premoženja Mestne 
občine Ljubljana (ENP; projekt je v pripravi) in podatki o lastništvu 
ter od tega, kako se bodo odvijali (ter razrešili) postopki določitve 
pripadajočih zemljišč po zakonu. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2488 



Povzetek pobude Pobuda je predlog za izris odseka ceste Siva pot ob navezavi na 
Cesto v Zgornji log skladno s projektom JSS MOL.Pobuda je 
predlog za izris odseka ceste Siva pot ob navezavi na Cesto v 
Zgornji log skladno s projektom JSS MOL. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda je skladna s projektom JSS MOL, ki je v izgradnji, s 
potekom mej zemljišč ter s predvidenim obratovanjem prometa. Na 
podlagi pobude se korigira južni rob odseka Siva poti ob navezavi 
na Cesto v Zgornji log. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2489 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo načina urejanja EUP in sicer iz 
OPPNdp 417 – Cesta v Gorice v urejanje z OPN s podrobnimi 
prostorskimi izvedbenimi pogoji, ki upoštevajo izdelane strokovne 
podlage (geodetski načrt, projekt cest, projekt VO-KA, ipd.).Pobuda 
se nanaša na spremembo načina urejanja EUP in sicer iz OPPNdp 
417 – Cesta v Gorice v urejanje z OPN s podrobnimi prostorskimi 
izvedbenimi pogoji, ki upoštevajo izdelane strokovne podlage 
(geodetski načrt, projekt cest, projekt VO-KA, ipd.). 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda se upošteva tako, da se spremeni način urejanja in se 
ukine OPPNdp. Ker sta za predmetno območje že pripravljena 
geodetski in katastrski načrt, pripravljen je projekt cest in projekt za 
vodovod in kanalizacijo, sprejet je dogovor o prenosu lastništva 
zemljišč potrebnih za gradnjo ceste na MOL, zato izdelava OPPN 
ni več potrebna. Novi urbanistični kriteriji so določeni ker gradnja v 
celotnem naselju odstopa od splošnih urbanističnih pogojev - 
prevladuje zgoščena pozidava s parcelami cca. 16 x 12 m za 
posamezne objekte, ki narašča z dvojčki in trojčki kot značilnosti 
»rastoče hiše«, ali pozidave funkcionalnega zemljišča od meje do 
meje in s tem ustvarjanja morfologije znotraj ozke in dolge obodne 
parcele. Zato se na območju določijo podrobni prostorski izvedbeni 
pogoji za odmike od parcelne meje, velikost parcele, višino 
objektov in faktor pozidanosti. Na območju so nekateri varstveni 
režimi, ki pa gradnje ne omejujejo. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

1976 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na povezavo obeh delov razbremenilnega 
kanala.Pobuda se nanaša na povezavo obeh delov 
razbremenilnega kanala. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Oba dela poplavnega koridorja se medsebojno poveže. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

1977 



Povzetek pobude Pobuda se nanaša na širitev razbremenilnega kanala Malega 
Grabna na območju VI-389 in VI-388. Menijo, da je potrebno za 
odvajanje 250m3/s poplavnih vod načrtovati razbremenilnik v širini 
najmanj 40 m.Pobuda se nanaša na širitev razbremenilnega kanala 
Malega Grabna na območju VI-389 in VI-388. Menijo, da je 
potrebno za odvajanje 250m3/s poplavnih vod načrtovati 
razbremenilnik v širini najmanj 40 m. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Razbremenilni kanal (razbremenilnik 6) se ohranja kot rezervacija 
prostora prek zemljišča podjetja Surovina ter po zahodnem robu 
območja odlagališča (nekdanjega in sedanjega) odpadkov Barje. 
Količino vode v koritu Malega grabna omejuje obstoječi železniški 
most na Dolgem mostu, ki omogoča trenutno pretočnost 130 - 150 
m3/s. Po izvedbi ureditev v DPN za poplavno varnost JZ dela 
Ljubljane se bo pretočnost povečala na ca 200 m3/s. S tem je 
pretočnost Malega grabna, vključno z razbremenilnikom 6a (ki 
odvaja vode v Curnovec) ustrezna glede na pretočnost 
železniškega mostu. V primeru večjih pretočnih količin bo najprej 
aktiviran razbremenilnik med Ramovševo cesto in Cesto v Zgornji 
Log, ki bo odvajal vode na Barje. Glede na količine poplavnih voda 
zato razširitev obravnavanega razbremenilnika ni potrebna, saj ne 
bo predstavljal primarnega odvodnika padavinske vode na Barje. 

 

Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

1978 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na širitev razbremenilnega kanala od Malega 
grabna do Curnovca (pod južno avtocesto) na območju VI-523, VI-
640 in VI-498. Menijo, da je potrebno za odvajanje poplavnih vod 
načrtovati razbremenilnik v širini najmanj 50 m.Pobuda se nanaša 
na širitev razbremenilnega kanala od Malega grabna do Curnovca 
(pod južno avtocesto) na območju VI-523, VI-640 in VI-498. Menijo, 
da je potrebno za odvajanje poplavnih vod načrtovati 
razbremenilnik v širini najmanj 50 m. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Na karti 7 se doriše razbremenilni kanal 6a zvezno od Malega 
grabna do Curnovca. Podatek se neposredno povzame iz DPN za 
poplavno varnost JZ dela Ljubljane. Širitve koridorja 
razbremenilnika v tej fazi niso predvidene, saj količino vode v koritu 
Malega grabna omejuje obstoječi železniški most na Dolgem 
mostu, ki omogoča trenutno pretočnost 130 - 150 m3/s. Po izvedbi 
ureditev v DPN za poplavno varnost JZ dela Ljubljane se bo 
pretočnost povečala na ca 200 m3/s. Pretočnost Malega grabna po 
izvedbi DPN bo ca 160 m3/s, pretočnost razbremenilnika 6a (ki 
odvaja vode v Curnovec) pa ca 40 m3/s, zato je velikost 
razbremenilnika ustrezna glede na pretočnost železniškega mostu. 
V primeru večjih pretočnih količin bo najprej aktiviran 
razbremenilnik med Ramovševo cesto in Cesto v Zgornji Log 
(razbremenilnik 1), ki bo odvajal vode na Barje. Glede na količine 
poplavnih voda zato razširitev obravnavanega razbremenilnika ni 
potrebna, saj ne bo predstavljal primarnega odvodnika padavinske 
vode na Barje. 

 



Vlagatelj pobude Interna pobuda MOL 

Zaporedna številka 
pobude 

2369 

Povzetek pobude Dopusti naj se nadkritje olimpijskega bazena in omogoči fazno 
gradnjo.Dopusti naj se nadkritje olimpijskega bazena in omogoči 
fazno gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda je skladna z urbanističnimi kriteriji, gre za dopolnitev 
osnovnega programa in smiselno zaokrožuje območje športnega 
centra. Omogoči se fazna gradnja. 

 

Vlagatelj pobude Petrol d.d. 

Zaporedna številka 
pobude 

1652 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe za obstoječ 
bencinski servis iz površin za ceste (PC) v območja centralnih 
dejavnosti brez stanovanj (CDd) ali površine za turizem 
(BT).Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe za 
obstoječ bencinski servis iz površin za ceste (PC) v območja 
centralnih dejavnosti brez stanovanj (CDd) ali površine za turizem 
(BT). 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

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 oz. variantnih rešitvah v 
prostoru ob vpadnicah. Pri čemer je bilo glavno vodilo pri izdelavi 
naloge spoštovanje usmeritev, ki jih narekuje strateški del 
planskega akta.  
Zato se v območju širitve Tržaške ceste ohranja namenska raba 
PC - površine pomembnejših cest, urbanistični pogoji v EUP pa se 
dopolnijo tako, da se lahko izvede rekonstrukcija bencinskega 
servisa. 

 

Vlagatelj pobude Petrol d.d. 

Zaporedna številka 
pobude 

2381 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe za obstoječ 
bencinski servis iz površin za ceste (PC) v območja centralnih 
dejavnosti brez stanovanj (CDd) ali površine za turizem 
(BT).Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe za 
obstoječ bencinski servis iz površin za ceste (PC) v območja 
centralnih dejavnosti brez stanovanj (CDd) ali površine za turizem 
(BT). 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

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 oz. variantnih rešitvah v prostoru ob 
vpadnicah. Pri čemer je bilo glavno vodilo pri izdelavi naloge 
spoštovanje usmeritev, ki jih narekuje strateški del planskega akta.  
Zato se v območju širitve Tržaške ceste ohranja namenska raba 
PC - površine pomembnejših cest, urbanistični pogoji v EUP pa se 
dopolnijo tako, da se lahko izvede rekonstrukcija bencinskega 
servisa. 

 

Vlagatelj pobude I. Pirnat 

Zaporedna številka 
pobude 

812 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 2063/1 k. o. Vič, iz kmetijskih površin v zazidljivo zemljišče. 
Menijo, da se je zaradi strnjene gradnje v neposredni bližini 
predmetno zemljišče, ki je okarakterizirano kot barjanski travnik, 
postalo zaradi okoliških lastnikov zemljišč odlagališče za vse vrste 
gradbenega materiala. Menijo, da se je s tem močno spremenila 
struktura rabe zemljišča, ki ga težko okarakteriziramo kot barjanski 
travnik. Zemljišče se nahaja v območju zaščite Natura 2000 vendar 
so bile že narejene izjeme za nekatere gradnje ob njihovem 
zemljišču.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 2063/1 k. o. Vič, iz kmetijskih površin v zazidljivo 
zemljišče. Menijo, da se je zaradi strnjene gradnje v neposredni 
bližini predmetno zemljišče, ki je okarakterizirano kot barjanski 
travnik, postalo zaradi okoliških lastnikov zemljišč odlagališče za 
vse vrste gradbenega materiala. Menijo, da se je s tem močno 
spremenila struktura rabe zemljišča, ki ga težko okarakteriziramo 
kot barjanski travnik. Zemljišče se nahaja v območju zaščite Natura 
2000 vendar so bile že narejene izjeme za nekatere gradnje ob 
njihovem zemljišču. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in urbanističnim 
kriterijem. Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom 
saj pomeni širitev stavbnih zemljišč na zavarovanem območju 
Barja. Predlagan poseg je na območju Nature 2000, ekološko 
pomembnem območju, znotraj območja Krajinskega parka 
Ljubljansko barje (I. varstveno območje), na območju kulturne 
dediščine in na poplavnem območju (območje majhne in preostale 
nevarnosti). 

 

Vlagatelj pobude F. Pišljar 

Zaporedna številka 
pobude 

863 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izbris RL za cesto in ukinitev nrp CU na 
parc. št. 1759/272 k. o. Dobrova.Pobuda se nanaša na izbris RL za 
cesto in ukinitev nrp CU na parc. št. 1759/272 k. o. Dobrova. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča Sprememba regulacijske linije na parc. št. 1759/272 k. o. Dobrova 



do pobude ni sprejemljiva. Na celotni dolžini Kosančeve ulice je predviden 
dvosmerni promet, ki ga obstoječa širina RL še zagotavlja. 
Morebitne zožitve niso skladne s predvideno ureditvijo prometnega 
režima. 
Sprememba NRP na parc. št. 1759/272 k. o. Dobrova ni skladna s 
strateškimi izhodišči in urbanističnimi kriteriji. EUP VI-643 je del 
zalednega prostora vpadnice v katerega se praviloma umešča 
centralne dejavnosti (CDd, CU ipd). 

 

Vlagatelj pobude P. Pleško 

Zaporedna številka 
pobude 

945 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1658/10, 1658/9, 1658/8, 1658/7, 1658/6 vse k. o. Dobrova, iz 
kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1658/10, 1658/9, 
1658/8, 1658/7, 1658/6 vse k. o. Dobrova, iz kmetijskih zemljišč 
(K1) v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

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

 

Vlagatelj pobude P. Pleško 

Zaporedna številka 
pobude 

946 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1759/221, k. o. Dobrova, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 1759/221, k. o. Dobrova, iz kmetijskih zemljišč 
(K1) v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

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

 

Vlagatelj pobude M. Pogorelc 

Zaporedna številka 
pobude 

891 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1765/2 k. o. Dobrova, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 



zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 1765/2 k. o. Dobrova, iz kmetijskih zemljišč (K1) 
v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

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

 

Vlagatelj pobude A. Popit 

Zaporedna številka 
pobude 

673 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 2052/5, 2052/6 in 2061/4, vse k. o. Dobrova iz kmetijske rabe v 
zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 2052/5, 2052/6 in 
2061/4, vse k. o. Dobrova iz kmetijske rabe v zazidljivo zemljišče 
za stanovanjsko gradnjo. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in urbanističnim 
kriterijem. Predlagan poseg je na območju Nature 2000, ekološko 
pomembnem območju, v območju Krajinskega parka Barje, na 
območju varstva kulturne dediščine. Poleg tega predlagan poseg ni 
v skladu z urbanističnim konceptom, saj poseg ustvarja širitev 
območja razpršene gradnje zato širitev ni opravičljiva. 

 

Vlagatelj pobude U. Pust 

Zaporedna številka 
pobude 

1083 

Povzetek pobude Objekti z vidika investicije ne morejo biti obremenjeni z dodatnimi 
stroški kot je pokablitev daljnovoda, zato se naj dopušča možnost 
pridobitve soglasja upravljavca.Objekti z vidika investicije ne 
morejo biti obremenjeni z dodatnimi stroški kot je pokablitev 
daljnovoda, zato se naj dopušča možnost pridobitve soglasja 
upravljavca. 

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

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V določilih pokablitev ni zahtevana ali obvezna, temveč samo 
navaja določilo, da je, v kolikor je to potrebno, potrebno izdelati 
preveritev morebitne pokablitve z namenom, da se zagotovijo 
okoljski parametri morebitno pokabljenega DV. V vsakem primeru 
je gradnja pod daljnovodom možna pod pogoji, ki jih določi 
upravljavec tega DV. Iz teh pogojev pa bo razvidno, ali bo 
pokablitev obvezna ali ne. 

 

Vlagatelj pobude V. Ribič 

Zaporedna številka 
pobude 

546 



Povzetek pobude Pobuda se nanaša na popravek usmeritev za izdelavo OPPN v 
zvezi z predpisanim pogojem za rušenje obstoječih proizvodnih 
objektov pred novogradnjami, in sicer tako, da se stare obrtne 
delavnice ohranijo kot del industrijske dediščine ter, da se poleg 
novogradenj dopusti tudi rekonstrukcije, dozidave, nadzidave. 
Predlagajo tudi umestitev javnega oz. poljavnega programa v 
pritlične etaže objektov in zunanje prostore, poljavni oz. zasebni 
program v zgornjih etažah (stanovanja z ateljeji + galerija s trgovino 
in kavarno ali stanovanja + poslovni prostori, studio z delavnico + 
razstavni prostor s kavarno).Pobuda se nanaša na popravek 
usmeritev za izdelavo OPPN v zvezi z predpisanim pogojem za 
rušenje obstoječih proizvodnih objektov pred novogradnjami, in 
sicer tako, da se stare obrtne delavnice ohranijo kot del industrijske 
dediščine ter, da se poleg novogradenj dopusti tudi rekonstrukcije, 
dozidave, nadzidave. Predlagajo tudi umestitev javnega oz. 
poljavnega programa v pritlične etaže objektov in zunanje prostore, 
poljavni oz. zasebni program v zgornjih etažah (stanovanja z ateljeji 
+ galerija s trgovino in kavarno ali stanovanja + poslovni prostori, 
studio z delavnico + razstavni prostor s kavarno). 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Varstvo kulturne dediščine se neposredno ne ureja z OPN MOL ID, 
temveč je v domeni Zavoda za varstvo kulturne dediščine, kjer 
kulturno dediščino z vpisom v register kulturne dediščine in z 
razglasitvijo kulturnih spomenikov vzpostavljajo različne stopnje 
režimov (zaščite). Pobuda je skladna z urbanističnimi kriteriji. V 
"Urbanističnih pogojih" se briše pogoj v zvezi z rušitvijo obstoječih 
proizvodnih objektov. Pogoji v zvezi z opredelitvijo programa po 
etažah se ne opredelijo. Zaradi kompleksnosti območja se ohranja 
obveza načina urejanja z OPPN. 

 

Vlagatelj pobude Nadzorni odbor Gorkičeve 16 

Zaporedna številka 
pobude 

679 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na znižanje predpisane višine, in sicer iz 20m 
na P+2+M. V pobudi je še podano opozorilo glede poplavne 
ogroženosti območja.Pobuda se nanaša na znižanje predpisane 
višine, in sicer iz 20m na P+2+M. V pobudi je še podano opozorilo 
glede poplavne ogroženosti območja. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

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 oz. variantnih rešitvah v 
prostoru ob vpadnicah. Pri čemer je bilo glavno vodilo pri izdelavi 
naloge spoštovanje usmeritev, ki jih narekuje strateški del 
planskega akta. 
SP ugotavlja, da je podana pobuda ustrezna. 

 



Vlagatelj pobude H. Rozman 

Zaporedna številka 
pobude 

841 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1751/2 k. o. Dobrova, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 1751/2 k. o. Dobrova, iz kmetijskih zemljišč (K1) 
v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

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

 

Vlagatelj pobude G. Simić 

Zaporedna številka 
pobude 

584 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. 
št. 2242/15 in 2242/17 k. o. Vič, iz gozdnih in kmetijskih površin v 
zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske 
rabe zemljišč parc. št. 2242/15 in 2242/17 k. o. Vič, iz gozdnih in 
kmetijskih površin v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda se ne upošteva, saj ne zadosti varstvenim in urbanističnim 
kriterijem. Predlagan poseg ni v skladu z urbanističnim konceptom, 
saj poseg predstavlja širitev obstoječega območja razpršene 
gradnje na zavarovanem območju Barja, zato širitev ni opravičljiva. 
Poleg tega poseg predstavlja širitev na območju Nature 2000, 
ekološko pomembnem območju, območju Krajinskega parka Barje 
(I. varstveno območje), na območju varstva kulturne dediščine in 
poplavnem območju (območje majhne nevarnosti). 

 

Vlagatelj pobude Snaga JP d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

1827 

Povzetek pobude a.) Pobuda se nanaša na spremembo stopnje varstva pred hrupom 
v okolici odlagališča Barje in ukinitev javne poti na severnem delu 
odlagališča.  
b.) Predlagajo, da se območje III. stopnje varstva pred hrupom na 
zahodnem in južnem delu odlagališča razširi za 400m tako da se 
zagotovi potrebno razdaljo med VI. in I. varstvenim območjem.  
c.) Predlagajo, da se ukine status javne ceste prometnici na 
severnem delu odlagališča (JP ob Curnovcu) in se po njej omogoči 
le prevoznost za potrebe dostopanja do sosednjih zemljišč.a.) 
Pobuda se nanaša na spremembo stopnje varstva pred hrupom v 
okolici odlagališča Barje in ukinitev javne poti na severnem delu 
odlagališča.  



b.) Predlagajo, da se območje III. stopnje varstva pred hrupom na 
zahodnem in južnem delu odlagališča razširi za 400m tako da se 
zagotovi potrebno razdaljo med VI. in I. varstvenim območjem.  
c.) Predlagajo, da se ukine status javne ceste prometnici na 
severnem delu odlagališča (JP ob Curnovcu) in se po njej omogoči 
le prevoznost za potrebe dostopanja do sosednjih zemljišč. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

a.) in b.) Za področje varstva pred hrupom so izdelane dodatne 
strokovne podlage (Spremembe in dopolnitve področij varstva pred 
hrupom v OPN MOL ID, 2015), na podlagi katerih je na 
predmetnem območju določeno III. oziroma IV. varstveno območje.  
c.) Javna pot je ključna za dostop do kmetijskih zemljišč preko 
območja deponije ter deluje kot povezava med Južnim centrom in 
Cesto v Gorice, zato je ni možno ukiniti. Javna pot ne more potekati 
preko območja deponije, ki je zaščiteno z ograjo, zato se RL 
prestavi izven območja deponije, tako da poteka na zunanji strani 
obstoječe ograje območja obstoječe deponije, ob potoku Curnovec. 

 

Vlagatelj pobude Snaga JP d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

1828 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo stopenj varstva pred hrupom v 
VI-359 in vključitev ugotovitev študije za vzpostavitev nadomestnih 
habitatov ter zagotovitev nadomestnih volumnov poplavnih voda v 
PPIP.Pobuda se nanaša na spremembo stopenj varstva pred 
hrupom v VI-359 in vključitev ugotovitev študije za vzpostavitev 
nadomestnih habitatov ter zagotovitev nadomestnih volumnov 
poplavnih voda v PPIP. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Območje odlagališča Barje ostaja v IV. stopnji varstva pred 
hrupom. Stopnje varstva pred hrupom so v s.d. OPN MOL ID 
določene na podlagi področne zakonodaje in strokovne podlage 
Spremembe in dopolnitve področja varstva pred hrupom (P-ZIN-
32/13). Namenska raba enote urejana VI-359 je O – območje 
okoljske infrastrukture, kar po Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev 
hrupa v okolje spada v IV. stopnjo varstva pred hrupom. Kmetijska 
območja, ki obdajajo odlagališče pa so opredeljena s IV. oz. s III. 
stopnjo varstva pred hrupom, če so varovana skladno s predpisi o 
ohranjanju narave.  
Ureditveni pogoji za OPPN se bodo, na podlagi izdelanih 
strokovnih podlag, podrobneje opredelili v fazi izdelave OPPN.  
Zaradi pridobivanja kohezijskih sredstev na območju se prostorski 
akti in načini urejanja po navedbi MOP ne smejo spreminjati. 

 

Vlagatelj pobude Snaga JP d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

1829 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo prostorskih izvedbenih pogojev 
za VI-466. Prostorski izvedbeni pogoji se naj spremenijo tako, da 
bodo dopuščali gradnjo interne črpalke za gorivo, utrjenega platoja, 
skladišča zabojnikov s servisom in pralnico ter dodatna parkirna 
mesta.Pobuda se nanaša na spremembo prostorskih izvedbenih 



pogojev za VI-466. Prostorski izvedbeni pogoji se naj spremenijo 
tako, da bodo dopuščali gradnjo interne črpalke za gorivo, 
utrjenega platoja, skladišča zabojnikov s servisom in pralnico ter 
dodatna parkirna mesta. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

OPN MOL ID ima na predmetnem območju že določeno ustrezno 
namensko rabo, ki omogoča umestitev dejavnosti javne službe 
ravnanja z odpadki in spremljajoče dejavnosti. Dopolnijo se 
Urbanistični pogoji v VI-466, tako da se glasijo: "Območje je 
namenjeno izvajanju javne službe ravnanja z odpadki (poslovna 
stavba javne službe ravnanja z odpadki, parkirišče vozil, bencinski 
servis s polnilnim mestom za plin in rezervoarji, spremljajoče 
dejavnosti, predelava odpadkov). Na zahodnem robu območja je 
treba ohraniti najmanj 20,00 metrski pas drevesne zarasti oziroma 
se ga dosadi z avtohtono vegetacijo. V območju so dopustne tudi 
dejavnosti ravnanja z odpadki razen ravnanja z nevarnimi odpadki 
in sežiganja odpadkov. 

 

Vlagatelj pobude M. Spasojević 

Zaporedna številka 
pobude 

307 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta in spremembo namenske 
rabe zemljišča 2260/13 k. o. Vič iz kmetijskega zemljišča v 
zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na legalizacijo objekta in 
spremembo namenske rabe zemljišča 2260/13 k. o. Vič iz 
kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

1. Pobuda za širitev zazidljivih površin je nesprejemljiva, saj ne 
zadosti varstvenim in urbanističnim kriterijem. Predlagan poseg je 
na območju Nature 2000, ekološko pomembnem območju, v 
območju Krajinskega parka Barje (I. varstveno območje), na 
območju varstva kulturne dediščine in III. vodovarstvenem 
območju. Poleg tega predlagan poseg ni v skladu z urbanističnim 
konceptom, saj poseg predstavlja širitev območja poselitve na 
zavarovano območje Barja.  
2. Ker gradnja v celotnem naselju odstopa od splošnih urbanističnih 
pogojev - prevladuje zgoščena pozidava s parcelami cca. 16 x 12 
m za posamezne objekte, ki narašča z dvojčki in trojčki kot 
značilnosti »rastoče hiše«, ali pozidave funkcionalnega zemljišča 
od meje do meje in s tem ustvarjanja morfologije znotraj ozke in 
dolge obodne parcele so se v EUP določili novi urbanistični kriteriji. 
Upošteva se prostorske izvedbene pogoje za odmike od parcelne 
meje, velikost parcele, višino objektov in faktor. 

 

Vlagatelj pobude L. Špindler 

Zaporedna številka 
pobude 

341 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 99/4, k. o. Podsmreka, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 99/4, k. o. Podsmreka, iz kmetijskih zemljišč (K1) 
v zazidljivo zemljišče. 



Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

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

 

Vlagatelj pobude TAM-TAM 

Zaporedna številka 
pobude 

507 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na dopolnitev plakatne cone na križišču Tržaška 
cesta - Dolgi most. Na delu kjer cona ni zrisana so locirane tri 
samostoječe velike table.Pobuda se nanaša na dopolnitev plakatne 
cone na križišču Tržaška cesta - Dolgi most. Na delu kjer cona ni 
zrisana so locirane tri samostoječe velike table. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

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

 

Vlagatelj pobude M. Tivadar 

Zaporedna številka 
pobude 

844 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1698/1, k. o. Dobrova, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe 
zemljišča parc. št. 1698/1, k. o. Dobrova, iz kmetijskih zemljišč (K1) 
v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

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

 

Vlagatelj pobude S. Topolnik 

Zaporedna številka 
pobude 

361 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1682/4 in 1682/5 obe k. o. Dobrova, iz kmetijskih zemljišč (K1) v 
zazidljivo zemljišče. Pobuda za gradnjo štirih atrijskih hiš.Pobuda 



se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 
1682/4 in 1682/5 obe k. o. Dobrova, iz kmetijskih zemljišč (K1) v 
zazidljivo zemljišče. Pobuda za gradnjo štirih atrijskih hiš. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

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

 

Vlagatelj pobude Univerza v Ljubljani 

Zaporedna številka 
pobude 

2005 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na izgradnjo garažne hiše na parc. št. 269/1, 
269/2, 269/3, 270/1 in 270/2 vse k. o. Gradišče II.Pobuda se 
nanaša na izgradnjo garažne hiše na parc. št. 269/1, 269/2, 269/3, 
270/1 in 270/2 vse k. o. Gradišče II. 

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

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V namenski CDi je garažno hišo možno graditi skladno s splošnimi 
določili. Zaradi tipologije zazidave ob Jamovi cesti se ohranja PPIP 
za višino P+2. 

 

Vlagatelj pobude Univerza v Ljubljani 

Zaporedna številka 
pobude 

2008 

Povzetek pobude V pobudi je izkazano strinjanje z usmeritvami OPPN v zvezi z 
rekonstrukcijo mansarde. Pobuda se nanaša na objekt; parc. št. 
230/5, k. o. Gradišče II.V pobudi je izkazano strinjanje z 
usmeritvami OPPN v zvezi z rekonstrukcijo mansarde. Pobuda se 
nanaša na objekt; parc. št. 230/5, k. o. Gradišče II. 

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

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Usmeritve za OPPN in prostorski izvedbeni pogoji omogočajo 
izvedbo predvidene investicije. 

 

Vlagatelj pobude Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo 

Zaporedna številka 
pobude 

747 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo usmeritev za OPPN 398. 
Predlagajo, da se obseg njivskih površin glede na dejansko rabo na 
območju ne zmanjša pod obstoječo in da se na teh površinah 
ohrani obstoječa kmetijska tehnologija.Obseg območja ureditve 
nadomestnih habitatov in s tem območje OPPN 398 naj se zmanjša 
in zaokroži z novimi mejami. Iz OPPN 398 naj se izvzame večje 
njivske komplekse na S in J območja OPPN. Novo območje naj 
obsega zarast jelševega gozda in območij v zaraščanju J od 
predvidene širitve deponije in V od jelševega gozda proti Rakovi 
Jelši. Predlagajo, da se površine, ki bi zaradi ohranitve njivskih 
zemljišč izpadle, poišče SV od OPPN 398 proti Rakovi Jelši in Z od 



širitvenega območja deponije, kjer je velik odstotek površin z 
dejansko rabo zaraščanje, gozd ali barjanski travnik in so veliko 
bolj primerne za ureditev habitatov.Pobuda se nanaša na 
spremembo usmeritev za OPPN 398. Predlagajo, da se obseg 
njivskih površin glede na dejansko rabo na območju ne zmanjša 
pod obstoječo in da se na teh površinah ohrani obstoječa kmetijska 
tehnologija.Obseg območja ureditve nadomestnih habitatov in s 
tem območje OPPN 398 naj se zmanjša in zaokroži z novimi 
mejami. Iz OPPN 398 naj se izvzame večje njivske komplekse na S 
in J območja OPPN. Novo območje naj obsega zarast jelševega 
gozda in območij v zaraščanju J od predvidene širitve deponije in V 
od jelševega gozda proti Rakovi Jelši. Predlagajo, da se površine, 
ki bi zaradi ohranitve njivskih zemljišč izpadle, poišče SV od OPPN 
398 proti Rakovi Jelši in Z od širitvenega območja deponije, kjer je 
velik odstotek površin z dejansko rabo zaraščanje, gozd ali 
barjanski travnik in so veliko bolj primerne za ureditev habitatov. 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Površine nadomestnih habitatov, ki so opredeljene v veljavnem 
OPN MOL ID, v povezavi z OPPN 398, so bile usklajene z 
nosilcem urejanja prostora s področja varstva narave in na podlagi 
OP. Velikost območja OPPN 398 omogoča, da se znotraj njega 
poišče optimalno lokacijo za umestitev nadomestnih habitatov. Za 
potrebe OPPN 398 so bile izdelane strokovne podlage na podlagi 
katerih se bodo izoblikovali podrobnejši ureditveni pogoji za OPPN. 
Zaradi pridobivanja kohezijskih sredstev na območju se prostorski 
akti in načini urejanja po navedbi MOP ne smejo spreminjati. 

 

Vlagatelj pobude Urban d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

1728 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 217/4-0 in 217/5-0, k. o. Podsmreka, iz gozdnih zemljišč (GO) v 
zazidljivo zemljišče (SSse).Pobuda se nanaša na spremembo 
namenske rabe zemljišča parc. št. 217/4-0 in 217/5-0, k. o. 
Podsmreka, iz gozdnih zemljišč (GO) v zazidljivo zemljišče (SSse). 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda ni skladna z urbanističnimi kriteriji. Na gradnjo v 
obravnavanem območju bistveno vplivajo naslednji elementi: 
ustreznost terena za gradnjo (minimalizirana potreba po tehničnih 
posegih (izvajanju opornih zidov, ipd.)), racionalna ureditev 
dostopov in komunalnih ureditev ter vizualna izpostavljenost 
lokacije. Posledično se gradnja na strmih pobočjih omejuje. 

 

Vlagatelj pobude D. Urbančič 

Zaporedna številka 
pobude 

1642 

Povzetek pobude Pobuda za izvedbo povezave med Kogejevo ulico in Tržaško cesto 
z izvedbo novega križišča na Tržaški cesti.Pobuda za izvedbo 
povezave med Kogejevo ulico in Tržaško cesto z izvedbo novega 
križišča na Tržaški cesti. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča V SP Preveritve in predlog sprememb namenske rabe, načinov 



do pobude 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 oz. variantnih rešitvah v 
prostoru ob vpadnicah. Za obravnavano območje je bila v SP 
predvidena tudi nova prometna ureditev območja, katere del je tudi 
povezava med Kogejevo ulico in Tržaško cesto z izvedbo desno-
desnega priključka na Tržaški cesti. 

 

Vlagatelj pobude URH ARHITEKTI d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

194 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na legalizacijo dveh stanovanjskih objektov - 
dvojčka na zemljiščih s parcelno št. 2092/4 in 2092/5, obe k. o. Vič. 
Objekt ne izpolnjuje pogojev zahtevanega tipa objektov (NA) in 
zahtevane velikosti zemljišča, namenjenega gradnji, ki ji določen za 
dvojčke.Pobuda se nanaša na legalizacijo dveh stanovanjskih 
objektov - dvojčka na zemljiščih s parcelno št. 2092/4 in 2092/5, 
obe k. o. Vič. Objekt ne izpolnjuje pogojev zahtevanega tipa 
objektov (NA) in zahtevane velikosti zemljišča, namenjenega 
gradnji, ki ji določen za dvojčke. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

V strokovni podlagi 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 
je bila podana pobuda, na podlagi meril za presojo sprejemljivosti, 
opredeljena kot nesprejemljiva. 
Pobuda ni ustreza kriterijem, ki dopuščajo legalizacijo. Objekt 
presega faktor zazidanosti, ima premajhne odmike od sosednjih 
zemljišč in stavb ter ne zagotavlja zadosti zelenih površin, kot so 
zahtevane pri tipu NA. 

 

Vlagatelj pobude Vodovod-Kanalizacija d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

1796 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na zemljišču 
parc. št. 188/7, k. o. Podsmreka, iz K1 v območje okoljske 
infrastrukture (O).Pobuda se nanaša na spremembo namenske 
rabe na zemljišču parc. št. 188/7, k. o. Podsmreka, iz K1 v območje 
okoljske infrastrukture (O). 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

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

 



Vlagatelj pobude Vodovod-Kanalizacija d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

1797 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na zemljišču 
parc. št. 3127/2, k. o. Dobrova, iz ZS v območje okoljske 
infrastrukture (O).Pobuda se nanaša na spremembo namenske 
rabe na zemljišču parc. št. 3127/2, k. o. Dobrova, iz ZS v območje 
okoljske infrastrukture (O). 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

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

 

Vlagatelj pobude Vodovod-Kanalizacija d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

1798 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na zemljišču 
parc. št. 2317/2, k. o. Dobrova, iz PŽ v območje okoljske 
infrastrukture (O).Pobuda se nanaša na spremembo namenske 
rabe na zemljišču parc. št. 2317/2, k. o. Dobrova, iz PŽ v območje 
okoljske infrastrukture (O). 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

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

 

Vlagatelj pobude Vodovod-Kanalizacija d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

1799 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na zemljišču 
parc. št. 1692/2, k. o. Vič, iz PC v območje okoljske infrastrukture 
(O).Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na 
zemljišču parc. št. 1692/2, k. o. Vič, iz PC v območje okoljske 
infrastrukture (O). 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Gradnja komunalnih objektov, vodov in naprav je sistemsko 
dopustna, skladno s 1. in 2. odstavkom 12. člena OPN MOL ID, 
praktično na celotnem območju OPN MOL ID, zato opredelitev 
območja z namensko ni potrebna. 
Območje črpališča se opredeli na karti 4.2 "Odvajanje in čiščenje 
komunalne in padavinske odpadne vode". 
Črpališče se nahaja v regulacijski liniji Tržaške ceste. V primeru 
izvedbe ceste se na severni strani Tržaške ceste med objektom 
Partizan Vič, teniškim igriščem in Glinščico izvede nadomestna 
lokacija za črpališče. Območje načrtovanega črpališča se vriše v 
karto namenske rabe prostora z namensko rabo O - območje 



okoljske infrastrukture, zaradi lažje izvedbe načrtovanega črpališča 
in v izogib zapletom pri pridobivanju zemljišč. 

 

Vlagatelj pobude Vodovod-Kanalizacija d.o.o. 

Zaporedna številka 
pobude 

1844 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na zemljišču 
parc. št. 545/5, k. o. Trnovsko predmestje, iz PC v območje 
okoljske infrastrukture (O).Pobuda se nanaša na spremembo 
namenske rabe na zemljišču parc. št. 545/5, k. o. Trnovsko 
predmestje, iz PC v območje okoljske infrastrukture (O). 

Stališče do pobude Pobuda je delno sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

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

 

Vlagatelj pobude M. Vrbec 

Zaporedna številka 
pobude 

144 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1759/2, 1759/129 in 1759/186 vse k. o. Podsmreka, iz kmetijskih 
zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1759/2, 1759/129 in 
1759/186 vse k. o. Podsmreka, iz kmetijskih zemljišč (K1) v 
zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

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

 

Vlagatelj pobude M. Vrbec 

Zaporedna številka 
pobude 

169 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 1759/2, 1759/129 in 1759/186 vse k. o. Podsmreka, iz kmetijskih 
zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1759/2, 1759/129 in 
1759/186 vse k. o. Podsmreka, iz kmetijskih zemljišč (K1) v 
zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Predlagani poseg ni v skladu z urbanističnimi kriteriji. Poseg ne 
pomeni zaokroževanje naselja. Predlagani poseg ni v skladu z 
varstvenimi režimi. Poseg se nahaja na območju najboljših 



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

 

Vlagatelj pobude J. in A. Zadnikar 

Zaporedna številka 
pobude 

1363 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 17934/4 in 1933/3 obe k. o. Dobrova, iz kmetijskih zemljišč (K1) 
v zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske 
rabe zemljišča parc. št. 17934/4 in 1933/3 obe k. o. Dobrova, iz 
kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda je sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

Pobuda pomeni zaokrožitev zazidave obstoječih naselij in 
zapolnjevanje vrzeli zato se upošteva. Stavbno zemljišče se razširi 
tako, da se zajame del parcele št. 1934/4 k. o. Dobrova na kateri že 
stoji stanovanjski objekt. Zaradi popravka te meje je treba 
posledično korigirati celoten potek vzhodne meje EUP VI-404 in 
EUP VI-222 in dorisati RL ceste do praznih parcel. 

 

Vlagatelj 
pobude 

J. Zalaznik 

Zaporedna 
številka 
pobude 

259 

Povzetek 
pobude 

Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 
1673/3,1673/4,1673/5,1673/6,1673/10,1673/18,1673/16,1673/17,1673/14,1673/
13,1673/11 vse k. o. Dobrova , iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo 
zemljišče.Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 
1673/3,1673/4,1673/5,1673/6,1673/10,1673/18,1673/16,1673/17,1673/14,1673/
13,1673/11 vse k. o. Dobrova , iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče. 

Stališče 
do pobude 

Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložit
ev stališča 
do pobude 

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

 

Vlagatelj pobude M. M. Zalaznik 

Zaporedna številka 
pobude 

257 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 99/29, 99/32, 99/33 in 99/34 vse k. o. Podsmreka, iz kmetijskih 
zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša na 
spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 99/29, 99/32, 99/33 
in 99/34 vse k. o. Podsmreka, iz kmetijskih zemljišč (K1) v 



zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

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

 

Vlagatelj pobude O. Zalaznik 

Zaporedna številka 
pobude 

263 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. 
št. 99/16, 99/28, 99/29, 99/35, 99/36 in 99/37 vse k. o. Podsmreka, 
iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče.Pobuda se nanaša 
na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 99/16, 99/28, 
99/29, 99/35, 99/36 in 99/37 vse k. o. Podsmreka, iz kmetijskih 
zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče. 

Stališče do pobude Pobuda ni sprejemljiva. 

Obrazložitev stališča 
do pobude 

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

 

Vlagatelj pobude Živalski vrt Ljubljana 

Zaporedna številka 
pobude 

2294 

Povzetek pobude Pobuda se nanaša na spremembo PPIP za VI-364 (Gmajnice). 
Upošteva naj se Razvojni načrt za celotno območje Zavetišča 
Ljubljana.Pobuda se nanaša na spremembo PPIP za VI-364 
(Gmajnice). Upošteva naj se Razvojni načrt za celotno območje 
Zavetišča Ljubljana. 

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

Obrazložitev stališča 
do pobude 

OPN MOL ID ima na območju že določeno ustrezno namensko 
rabo in PPIP, ki omogoča umestitev naslednjih dejavnosti: 
veterinarske dejavnosti, dejavnosti zavetišča za male živali, 
dejavnosti ZOO Ljubljana ter dejavnosti policijske uprave. Dopušča 
se gradnja objektov in ureditev servisnih površin za potrebe 
navedenih dejavnosti. Gradivo, ki je priloženo pobudi, ne omogoča 
preveritve izpolnjevanja pogojev stopenj izkoriščenosti parcele. 
Kljub dogovoru pobudo dajalec gradiva ni dopolnil, zato pobude o 
spremembi PPIP ni bilo mogoče preveriti in se ne spreminjajo. 

 

 


