Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana z Okoljskim poročilom k spremembam in
dopolnitvam Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana od 24.10.2017 do
24.11.2017

Pripomba na Izvedbeni del - grafiko
Navodilo: preverite vaše podatke in jih po potrebi dopolnite. V nadaljevanju navedite pripombo in jo obrazložite. Polja, označena z *
morajo biti izpolnjena. Na koncu ne pozabite pripombe oddati s klikom na gumb "Pošlji pripombo".

Pripomba številka 442 je bila
uspešno oddana 23.11.2017 ob
15:20.

1. Podatki o vlagatelju pripombe
Ime*:

Martina

Priimek*:
Naziv pravne osebe:

Lipnik

(obvezno izpolniti, če vlagate
pobudo v imenu pravne osebe)

Naslov*:
(ulica, hišna številka)

Pošta*:

DUO, Odbor za lepšo Staro Šiško
Frankopanska 27

(poštna številka, pošta)

1000 Ljubljana

Telefon:

012838379

Elektronski naslov:

martina.lipnik@siol.net

Ste lastnik zemljišča, za katerega podajate pripombo?*
Ste vlagatelj pobude, na podlagi katere je pripravljena sprememba OPN MOL ID?*

da
da

ne
ne

2. Kratek opis vsebine pripombe* (največ 1000 znakov)
Na spremembo na karti 4.7 pod oznako spremembe IU vlagam naslednjo pripombo:
Kaj pomeni konkretno oznaka "interna ugotovitev" - kakšna vsebina je za njo? Menimo, da ni manj pomembna od
vsebin "pobud" in bi jo bilo ravno tako treba javno objaviti, da lahko kot javnost podamo čim bolj ustrezne
pripombe.
Za urejanje prometnega režima v območju Stara Šiška smo kot društvo veliko intervenirali na občino, na vse
pristojne oddelke, in na županstvo, vendar razmere niso urejene, kot bi pričakovali. Območje je preobremenjeno
z novimi velikoobsežnimi posegi v prostor, ki močno vplivajo na prometne razmere v območju, bo pa še huje, ko
bodo novogradnje vseljene.

3. Obrazložitev pripombe*
OPN bi moral prometno (in ostalo komunalno) mrežo ustrezno dimenzionirati in jo preveriti tudi glede vplivov na
okolje (hrup, umazan zrak, itd...) - glej Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega
načrta, 20 člen, (8) Gradbeno inženirskim objektom se, kadar velikosti ni mogoče smiselno določiti, določi
predvsem njihova zmogljivost. V OPN niti v SD za OPN ni razvidna taka obdelava. DUO je pred časom že
pridobil predlog prometnega urejanja v občini, ki pa ni v popolnosti doživel realizacije. Predlagamo, da vse
preučite in strokovno pravilno obdelate v določbah OPN MOL, če pa tak nivo ne zadošča, bo treba pristopiti k
pripravi in izdelavi OPPN za prenovo območja.
Priponka: DA "Š1_g 2-enosmerne ulice-cps_20Jan2014.pdf"
Kot priponko lahko oddate:
- različna potrdila ali dovoljenja (npr. gradbeno dovoljenje, soglasja) v formatu pdf,
- geodetske posnetke v formatu shp, dxf ali dwg,
- idejne zasnove predvidenih objektov v formatu shp ali dwg.
Prosimo, ne oddajajte izsekov iz obstoječega OPN MOL!
V primeru, da želite oddati več priponk, jih predhodno stisnite v datoteko zip.

