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 Strateški del - odlok
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 651 je bila
uspešno oddana 24.11.2017 ob
17:26.

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*:
(poštna številka, pošta)

DUO
Frankopanska 27
1000 Ljubljana

Telefon:
Elektronski naslov:

martina.lipnik@siol.net

Ste vlagatelj pobude, na podlagi katere je pripravljena sprememba OPN MOL ID?*

da

ne

2. Kratek opis vsebine pripombe* (največ 1000 znakov)
Na spremembo v poglavju 2.1. pod oznako spremembe vlagam naslednjo pripombo:
Pomemben onesnaževalec s hrupom je v Ljubljani PROMET. Za reševanje prometne preureditve in sanacijo
območij degradiranih s hrupom, kot jih prikazuje Strateška karta hrupa, je treba preveriti prometni model, in ga
ovrednotiti glede vseh možnih vplivov na okolje (vključno energetska racionalnost in racionalna raba prostora in
finančnih sredstev)

3. Obrazložitev pripombe*
Manjka izdelana Strokovna podlaga - prometni model - ki naj zagotovi ugodne in trajnostno vzdržne vplive na
okolje, temu je treba prilagoditi potem rešitve v OPN MOL - ID, da bo z njimi ZAGOTOVLJENO doseganje
postavljenih ciljev trajnostnega prometa v mestu in trajnostnega prostorskega razvoja v povezavi z njim. Do sedaj
uveljavljena Prometna politika mesta ni dovolj tehnično obdelana, da bi bila lahko nadomestilo temu..
Priponka: NE
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.

