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 Okoljsko poročilo
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 694 je bila
uspešno oddana 24.11.2017 ob
23:31.

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*:

Jelovškova 2f

(poštna številka, pošta)

1000 Ljubljana

Telefon:

012838379

Elektronski naslov:

martina.lipnik@siol.net

2. Kratek opis vsebine pripombe* (največ 1000 znakov)
Okoljsko poročilo izhaja iz podatkov SD za OPN MOL, vendar določene problematike ne zaznava, ali p so v OPN
podatki pomanjkljivi.
Izpostavljam problem oskrbe s pitno vodo, problem dostopnosti zelenih površin in problem hrupa

3. Obrazložitev pripombe*
Oskrba s pitno vodo je na lokaciji TR-536 pomanjkljiva, območje sploh ni opremljeno s komunalno infrastrukturo
sekundarnega nivoja, pa to dejstvo "slabih bivalnih pogojev" ni nikjer zaznano, niti ni vključeno v prioritetne posege
za izvajanje SD za OPN MOL - ID. Zaradi tega se skrbnik OPN izgovarja, da časovni horizont realizacije
načrtovanega ni element prostorskega načrtovanja in je izvedba prepuščena nadaljnjim odlašanjem - že najmanj
35 let obstoječe stanovanjske hiše čakajo na možnost priključevanja na javno omrežje.
Zelene površine v mestu so navedene kumulativno, niso pa preverjene glede razmeščanja in radija dostopnosti.
Poleg tega se dopušča, da v najbolj intenzivno pozidanih predelih izginjajo, brez nadzora (primer SL-191), ker niti
niso predstavljene kot take v prostorskem aktu OPN.
OP navaja, da se je v letih od 2008 do 2014 število s hrupom obremenjenih oseb zmanjšalo, ne navaja pa
razlogov, ki so to omogočili. tak podatek je zavajajoč in ne podpira ugodnega trenda, ki bi tako zmanjšanje
omogočilo še naprej.
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.

