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 659 je bila
uspešno oddana 24.11.2017 ob
18:36.

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 8.2.2. pod oznako spremembe vlagam naslednjo pripombo:
Obstoječi predeli mestnega jedra ter stanovanjski predeli meščanskih vil, ki so tudi opredeljeni kot območja
naselbinske dediščine, morajo biti ustrezno obravnavani v izvedbenem delu OPN, kar sedaj ni izvedeno.
SP za stanovanjske soseske bi bilo treba razširiti še na območja starih mestnih zazidav.
V obrazložitvi izpostavljamo, kar manjka v OPN MOL - ID.

3. Obrazložitev pripombe*
8.2.2. Kompaktno mesto
(1) Na ravni kompaktnega mesta je treba ohranjati .. in prenavljati karakteristična mestna območja. Temeljne
usmeritve so tudi:
– ohranjanje tkiv, ki imajo prepoznano umetniško-zgodovinsko vrednost (območja naselbinske (kulturne)
dediščine - Rožna dolina, Bežigrad, Prule, Kolezija, ipd)..ter socialno in kulturno identiteto (Območje Stare Šiške,
ipd...),
– celovito ohranjanje in prenova območij kulturnih spomenikov in druge kulturne dediščine,
– celovita prenova stanovanjskih sosesk (manjka definicija, katere soseske so s tem mišljene - obstajajo namreč
tudi stanovansjki kompleksi v starejših predelih mesta - raščeno mesto, ipd..), prednostno tistih, v katerih so
objekti potresno ogroženi,
– optimizacija poselitvenih gostot za zagotovitev ustrezne dostopnosti in rentabilnosti javne družbene, prometne
in komunalno energetske infrastrukture (SP soseske),354
– varovanje in izboljšanje ključnih pogledov in silhuete mesta.
(2) Kompaktno mesto je treba urejati skladno z značilnostmi urbanih struktur (npr. karakteristična območja,
območja ob mestni magistrali in avenijah) in z normativi za posamezno namensko rabo oziroma vrednosti, ki
izhajajo iz stopenj izkoriščenosti (FI, FZ).
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.

