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Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list 
RS, št. 113/05-ZDU-1-UPB4, 126/07-ZUP-E, 48/09,8/10-ZUP-G, 8/12-ZVRS-F, 21/12, 47/13, 
12/14 in 90/14), 40. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-ZVO-1-UPB1, 
49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/80, 108/09, 48/12, 57/12, 
92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18-ZIURKOE), v povezavi s 110. in 
119. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), prvega odstavka 
101. a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2, 61/06-ZDru-1, 
8/10 ZSKZ-B, 46/14, 21/18-ZNOrg, 31/18 in 82/20) in 145. člena Zakona o splošnem upravnem 
postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v 
upravni zadevi določitve planov, za katere je treba izvesti postopek celovite presoje njihovih 
vplivov na okolje, za Občinski podrobni prostorski načrt 465 Smodinovec, pripravljavcu plana, 
Mestni občini Ljubljana, Mestni upravi, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, naslednjo

O D L O Č B O

1. V postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 465 Smodinovec ni
treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje. 

2. V postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 465 Smodinovec ni
treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana 
območja.

3. V tem postopku ni bilo stroškov.

O b r a z l o ž i t e v

Pripravljavec plana, Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, je 
na Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu Ministrstvo) podal vlogo, št. 3505-
35/2018-59, z dne 30. 12. 2019, prejeto dne 3. 1. 2020, za izdajo odločitve o obveznosti
izvedbe celovite presoje vplivov na okolje za Občinski podrobni prostorski načrt 465 
Smodinovec, (v nadaljnjem besedilu: OPPN). 

Vlogi je bila priložena naslednja dokumentacija: 
- mnenje Ministrstva za kulturo, št. 35012-172/2019/3;
- mnenje Zavoda RS za varstvo narave, št. 3-III-1328/2-O-19/HT;
- smernice Direkcije RS za vode, št. 35022-8/2019-3;
- dopis Ministrstva za zdravje s priloženim mnenjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje, 

št. 354-355/2019-2 (256).

Na spletni strani Mestne občine Ljubljana je bilo objavljeno naslednje gradivo:
- Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta 465 Smodinovec, (št. 3505-

35/2018-38, z dne 6. 11. 2019);



- Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta 465 Smodinovec, (LUZ 
d.d., št. projekta 8383, julij 2019);

- Načrt izvedbe vzpostavitve nadomestnih kmetijskih zemljišč v enotah urejanja prostora DR-
752, RD-563 in RD-309 v okviru sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 
Mestne občine Ljubljana, (Agrarius, tla in okolje, Tomaž Kralj s.p., julij 2019).

Po 40. členu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 
66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/80, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 
102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18-ZIURKOE, v nadaljevanju ZVO-1) je treba v 
postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta (v nadaljnjem besedilu: 
plan), katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov na 
okolje, s katero se ugotovi in oceni vplive na okolje in vključenost zahtev varstva okolja, 
ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan ter pridobiti potrdilo 
ministrstva o sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje. ZVO-1 v drugem odstavku 40. člena 
določa, da se za plan izvede celovita presoja vplivov na okolje, če se s planom določa ali 
načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z 
določbami 51. člena ZVO-1 ali, če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o 
ohranjanju narave. ZVO-1 v tretjem odstavku 40. člena določa, da se celovita presoja vplivov na 
okolje izvede tudi za drug plan, če ministrstvo oceni, da bi njegova izvedba lahko pomembneje 
vplivala na okolje. 

Po 119. členu Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17-ZUreP-2; v nadaljnjem 
besedilu: ZUreP-2), se za postopek priprave in sprejetja OPPN smiselno uporabljajo določbe, ki 
veljajo za postopek priprave in sprejetja OPN.

Na ugotovitveni postopek o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje za OPN se 
nanašajo določbe tretjega in četrtega odstavka 110. člena ZUreP-2.
Skladno s tretjim odstavkom 110. člena ZUreP-2 občina pozove državne nosilce urejanja 
prostora, ki sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje, da v 30 dneh podajo 
mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe OPN na okolje.
Skladno s četrtim odstavkom 110. člena ZUreP-2 ministrstvo, pristojno za okolje, na podlagi 
mnenj državnih nosilcev urejanja prostora iz prejšnjega odstavka, v 21 dneh odloči, ali je za 
OPN ali njegovo spremembo treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

Po določilu drugega odstavka 51. člena ZVO-1 Vlada RS predpiše vrste posegov, za katere je 
treba izvesti presojo vplivov na okolje, na podlagi njihovih značilnosti, lokacije in možnih vplivov 
na okolje. Obveznost te presoje se ugotavlja po Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba 
izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 6/17 in 105/20; v nadaljevanju: 
Uredba).

Ministrstvo je gradivo preučilo in ugotovilo, da OPPN obsega enoto urejanja prostora DR-743, 
za katero je z veljavnim občinskim prostorskim načrtom določena namenska raba prostora IG –
gospodarske cone, del prometnih ureditev pa sega tudi v območje RD-440. Namenska raba 
prostora je bila določena v postopku Spremembe in dopolnitve št. 1 občinskega prostorskega 
načrta Mestne občine Ljubljana – strateški del in Spremembe in dopolnitve št. 3 občinskega 
prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, za katere je bila že izvedena 
celovita presoja vplivov na okolje, ministrstvo pa je izdalo odločbo o sprejemljivosti vplivov 
izvedbe plana na okolje, št. 35409-56/2017/43, z dne 26. 4. 2018.
Območje OPPN omejujejo na zahodu Mladinska ulica, na vzhodu vodotok Pržanec, na severu 
območje kmetijskih površin, na jugu pa območje sega do načrtovanega križišča med cesto Grič 
in Mladinsko ulico. OPPN obsega približno 2,9 ha zemljišč v k.o. Glince in k.o. Grič in je 
razdeljeno v prostorski enoti P1 in C1. Z OPPN je predvidena gradnja stavb za logistične in 
poslovne dejavnosti. V enoti P1 je načrtovana gradnja poslovno-skladiščnega objekta A za 



namen logističnih dejavnosti s spremljajočim programom in poslovne stavbe B s parkirnimi 
prostori v kletni etaži in na terenu. Skladiščni del stavbe A je pritličen, poslovni del pa obsega 
pritličje in tri nadstropja. Na severnem in južnem delu stavbe so načrtovane nadstrešnice. 
Stavba B obsega pritličje in štiri nadstropja, na južni in zahodni strani je načrtovana 
nadstrešnica, v kletni etaži so predvidena parkirišča. Bruto tlorisna površina nadzemnih delov 
stavb na območju znaša približno 21.000 m2. V gradivu je navedeno, da na območju niso 
predvidene dejavnosti ali obrati, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega in obrati 
večjega ali manjšega tveganja za okolje zaradi nesreč po predpisih, ki urejajo preprečevanje 
večjih nesreč in zmanjševanje njihovih posledic. Predvidena je ureditev zelenih in odprtih 
tlakovanih površin. Na območju se uredi mirujoči promet. Ob objektu A je predvidenih 33 
parkirnih mest za osebna vozila, 7 parkirnih mest za tovorna vozila in 18 ramp za raztovarjanje 
tovora na nivoju terena. Ob objektu B je predvidenih 15 parkirnih mest za osebna vozila na 
nivoju terena in 66 parkirnih mest za osebna vozila v kletni etaži. Na zahodni strani območja je 
predvidenih še 18 parkirnih mest za tovorna vozila, namenjenih dejavnosti sosednjega območja. 
Območje se prometno navezuje preko novega cestnega priključka na cesto Grič na južnem 
robu OPPN. Kanalizacijsko omrežje za odvajanje komunalne odpadne vode na območju ni v 
celoti zgrajeno, čistilna naprava Smodinovec, na katero se zgrajeni del kanalizacijskega 
omrežja priključuje, pa ne omogoča priključevanja dodatnih količin komunalne odpadne vode iz 
načrtovanih objektov v OPPN. Skladno z navedenim je predvidena dograditev kanalizacijskega 
omrežja in druge pripadajoče gospodarske javne infrastrukture na območju.

Na podlagi predloženega gradiva ministrstvo ugotavlja, da je na območju predvidena gradnja 
logističnega centra, za katerega se skladno s točko F.4 Uredbe »Terminali za intermodalni 
pretovor blaga in logistični centri« izvede predhodni postopek v skladu z 51.a členom ZVO-1.

Na podlagi 101. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2, 61/06-
ZDru-1, 8/10 ZSKZ-B, 46/14, 21/18-ZNOrg, 31/18 in 82/20; v nadaljevanju ZON) se celovita 
presoja vplivov na okolje izvede za plane, ki bi lahko pomembno vplivali na zavarovano 
območje, posebno varstveno območje ali potencialno posebno ohranitveno območje sami po 
sebi ali v povezavi z drugimi plani.

V postopku je Zavod RS za varstvo narave (v nadaljnjem besedilu ZRSVN) podal mnenje št. 3-
III-1328/2-O-19/HT, z dne 10. 12. 2019, v katerem je navedel, da OPPN leži izven zavarovanih 
območij in izven območij Natura 2000 ter izven območja neposrednega ali daljinskega vpliva 
nanje. ZRSVN zato meni, da za OPPN ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe 
planov in posegov na varovana območja, kot to določa 101. člen ZON.

Ministrstvo je v postopku preučilo tudi obstoj drugih okoljskih razlogov za uvedbo celovite 
presoje vplivov na okolje po določilu tretjega odstavka 40. člena ZVO-1 in skladno z 2. členom 
Uredbe o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, 
načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje
vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 9/09; v nadaljnjem besedilu Uredba o merilih). Skladno s 3. 
členom Uredbe o merilih je prejelo mnenja ZRSVN, Ministrstva za kulturo, Ministrstva za 
zdravje, ki je posredovalo mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem 
besedilu NIJZ) in Direkcije RS za vode (v nadaljnjem besedilu DRSV).

ZRSVN je v mnenju št. 3-III-1328/2-O-19/HT, z dne 10. 12. 2019, navedel, da na območju 
OPPN ni naravnih vrednot in ekološko pomembnih območij. Glede na vrsto in lokacijo posega 
ZRSVN ocenjuje, da izvedba OPPN ne bo pomembno vplivala na naravne vrednote in biotsko 
raznovrstnost.

Ministrstvo za kulturo je posredovalo mnenje št. 35012-172/2019/3, z dne 23. 12. 2019. V 
mnenju je ugotovilo, da na območju OPPN in območju vplivov novih posegov ni enot kulturne 



dediščine, vpisanih v register kulturne dediščine. Ministrstvo za kulturo zato ocenjuje, da ni 
verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino. V primeru, da se s planom 
načrtuje poseg v okolje, za katerega je skladno z Uredbo treba izvesti presojo vplivov na okolje, 
obstaja verjetnost pomembnejših vplivov plana na arheološke ostaline (drugi odstavek 74. člena 
Zakona o varstvu kulturne dediščine).

Ministrstvo za zdravje je posredovalo mnenje NIJZ, št. 354-355/2019-2 (256), z dne 20. 12. 
2019. NIJZ je v mnenju navedel, da OPPN na podlagi podatkov iz predloženega gradiva ter v 
obliki in obsegu, opisanih v izhodiščih plana, verjetno ne bo pomembno vplival na zdravje in 
počutje ljudi. Pri tem mora pripravljavec plana upoštevati podane smernice in pogoje, da se v 
območje ne umeščajo obrati, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega in obrati večjega 
ali manjšega tveganja za okolje, določeni v skladu s področnimi predpisi, zbirni centri za 
odpadke ter obrati za skladiščenje in /ali predelavo odpadkov ter obrati, ki so glede na 
dejavnost vir vonjav.

DRSV je podal konkretne smernice, št. 35022-8/2019-3, z dne 4. 12. 2019, v katerih se je 
opredelil tudi do verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje. V dopisu je navedel, da 
OPPN posega v hidrografsko mrežo, zaradi česar se bodo spremenile razmere površinskega 
odtoka. Zaradi posegov na območju OPPN in vzpostavitve nadomestnih kmetijskih zemljišč v 
neposredni bližini je pričakovati spremembe tako količinskih kot tudi časovnih komponent 
odtoka. Poseki na vodnih in priobalnih zemljiščih za načrtovana nadomestna kmetijska 
zemljišča spreminjajo hidromorfološke in biološke razmere, hkrati pa se, zaradi intenzivne 
kmetijske pridelave v neposredni bližini, povečuje možnost vnosa onesnaževal v vodotoke.  
OPPN ima lahko vpliv tudi na tok podzemne vode, ki je na območju tik pod površjem. DRSV 
meni, da bo OPPN verjetno pomembno vplival na okolje z vidika upravljanja z vodami, zato je 
zanj treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje, v katerem se glede na načrtovane 
objekte in predvidene dejavnosti preveri verjetnost pomembnih vplivov plana na okolje in 
določijo ukrepi za preprečitev teh vplivov.

Ministrstvo je po pregledu gradiva in mnenj, na podlagi meril iz 2. člena Uredbe o merilih, ki se 
nanašajo na značilnosti plana, značilnosti vplivov ter pomen in ranljivost območij, ki bodo 
verjetno prizadeta, ugotovilo, da bo OPPN verjetno pomembno vplival na okolje z vidika 
upravljanja z vodami, zato je zanj treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje po določilih 
tretjega odstavka 40. člena ZVO-1

Skladno z določbami 9. in 146. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 
št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljevanju ZUP) je 
Ministrstvo z dopisom št. 35409-346//2019/7 z dne 30. 1. 2020 seznanilo pripravljavca plana z 
dejstvi in okoliščinami, pomembnimi za odločitev o uvedbi celovite presoje vplivov na okolje za 
predmetni OPPN in ga pozvalo, da se do njih pisno opredeli v roku petnajstih dni od prejema 
dopisa. 

Pripravljavec plana je dopis prejel dne 3. 2. 2020. Do ugotovljenih dejstev in okoliščin se je 
pisno opredelil v dopisu št. 3505-35/2018-71, z dne 17. 2. 2020, prejetem 18. 2. 2020, ki mu je 
priložil mnenje podjetja Zavita d.o.o., z dne 17. 2. 2020.

V mnenju podjetja Zavita d.o.o. so podana pojasnila glede načrtovane prostorske ureditve in v 
postopku ugotovljenih dejstev. Iz mnenja izhaja, da OPPN ne leži na vodovarstvenem območju, 
da pa je v bližini vodovarstveno območje z oznako VVO III – območje z milejšim režimom. Na 
območju OPPN se ne bodo umeščale dejavnosti, zaradi katerih bi lahko nastalo onesnaženje 
večjega obsega, ali dejavnosti, ki bi pomenile nevarnost za nastanek večjih nesreč po predpisih 
o naravnih in drugih nesrečah. Načrtovana dejavnost ob izvedbi odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda, določenih s področnimi predpisi in smernicami, ne bo pomembno vplivala na podzemne 



vode in vodne vire. Namenska raba prostora za navedene dejavnosti je bila določena v 
veljavnem občinskem prostorskem načrtu, za katerega je bila že izvedena celovita presoja 
vplivov na okolje. Za zmanjšanje vplivov na poplavno nevarnost in obremenitev Glinščice je v 
pripravi hidrološko-hidravlična študija, ki bo opredelila pogoje in ukrepe za zadrževanje hipnih 
odtokov ter zagotavljanje morebitnih nadomestnih volumnov in poplavne varnosti območja. Iz 
hidrološko-hidravlične študije bo razvidno tudi, ali je možna izvedba podkletitve objektov zaradi 
podzemne vode, ki je na območju OPPN plitko pod površjem. V veljavnem občinskem 
prostorskem načrtu je zaradi izvedbe OPPN določeno, da se na sosednjih območjih, znotraj 
enot DR-752, RD-563 in RD-309 vzpostavi nadomestna kmetijska zemljišča (ki predstavljajo 
omilitveni ukrep za poseg na območju OPPN), za kar je predvidena izdelava posebnega 
elaborata. Izhodišča za pripravo OPPN se lahko dopolni s pogoji, ki prepovedujejo vzpostavitev 
kmetijskih zemljišč na vodnih in priobalnih zemljiščih. Onesnaženost površinskih voda zaradi 
vzpostavitve kmetijskih zemljišč se ne bo povečala, saj gre za vzpostavitev enakega deleža 
kmetijskih zemljišč na sosednjih območjih na račun pozidave območja OPPN. Gre torej le za 
relokacijo kmetijskih zemljišč, ki bodo od vodovarstvenega območja bolj oddaljena kot obstoječe 
območje OPPN, zato je lahko pričakovati celo zmanjšanje vpliva kmetovanja na vodne vire.

Ministrstvo je po določilu tretjega odstavka 40. člena ZVO-1 in skladno z 2. členom Uredbe o 
merilih na podlagi obrazložitve, predložene s strani pripravljavca plana, ponovno zaprosilo za 
mnenje DRSV. DRSV je v mnenju, št. 35021-20/2020-3, z dne 6. 3. 2020, prejetem 9. 3. 2020, 
ugotovil, da predloženo gradivo ne vsebuje dopolnitev, na podlagi katerih bi lahko podal 
drugačno mnenje. V mnenju je navedel, da bo v primeru predložitve dopolnjenih izhodišč za 
pripravo OPPN, ki bodo upoštevala podane konkretne smernice s področja upravljanja z 
vodami, DRSV ponovno ovrednotil verjetnost vplivov na upravljanje z vodami in podal novo 
mnenje. 

Skladno z določbami 9. in 146. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 
št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljevanju ZUP) je 
Ministrstvo z dopisom št. 35409-346//2019/11 z dne 24. 3. 2020 seznanilo pripravljavca plana z 
mnenjem DRSV, št. 35021-20/2020-3, z dne 6. 3. 2020 in ga pozvalo naj se glede vsebine 
mnenja pisno opredeli.

Pripravljavec plana je z dopisom št. 3505-35/2018-73, z dne 9. 4. 2020, prejetim 15. 4. 2020, 
Ministrstvo obvestil, da bo zaradi usklajevanja vsebin s področja voda in izvedbe terenskega 
ogleda območja z DRSV potreboval več časa za odgovor.

Pripravljavec plana je z dopisom št. 3505-35/2018-78, z dne 9. 9. 2020, prejetim 11. 9. 2020, na 
Ministrstvo posredoval mnenje DRSV, št. 35021-20/2020-10, z dne 21. 8. 2020 s prilogo z 
naslovom Mnenje o dejanski funkciji objekta, št. 35500-454/2020-5, z dne 11. 8. 2020 ter s 
pojasnili v zvezi s stanjem na terenu. Iz predloženih mnenj je razvidno, da se na območju OPPN 
nahaja melioracijski jarek. V mnenju DRSV je še navedeno, da v fazi priprave osnutka OPPN 
od pripravljavca plana pričakuje dopolnitev dokumentacije z ustreznimi rešitvami, na podlagi 
katere bo DRSV podal mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na vode.

Ministrstvo je na podlagi gradiva, prejetega s strani pripravljavca plana dne 11. 9. 2020, 
ugotovilo, da se DRSV ni opredelil do verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje. Od 
pripravljavca plana je zahteval dopolnitev gradiva – pripravo osnutka OPPN, na katerega bo 
podal mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje. 
V skladu z določbami ZUreP-2 Ministrstvo o izvedbi celovite presoje vplivov na okolju odloči na 
podlagi izhodišč za pripravo OPPN, faza priprave osnutka in upoštevanja smernic pa v 
postopku priprave OPPN sledi fazi odločitve o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje. Ker se 
DRSV v mnenju ni izrekel glede verjetnosti vplivov na okolje, ampak je to preložil na poznejše 
faze priprave prostorskega akta, je Ministrstvo zaprosilo DRSV za pojasnilo. 



Na Ministrstvo je dne 9. 11. 2020 prispelo mnenje DRSV, št. 35021-20/2020-12, z dne 4. 11. 
2020, ki ga je DRSV podal na podlagi novega stanja prostora. Novo ugotovljeno stanje na 
območju OPPN in sprememba v evidenci vodnih zemljišč (Mnenje o dejanski funkciji objekta, št. 
35500-454/2020-5, z dne 11. 8. 2020) je, da desni pritok Glinščice, ki ga prekrije načrtovani 
objekt, ni vodno zemljišče, temveč melioracijski jarek. Skladno s tem je načrtovani poseg 
dovoljen. Ob upoštevanju novega stanja ter pojasnil in razlag iz odgovorov pripravljavca plana, 
DRSV meni, da bo mogoče ob pripravi osnutka OPPN in strokovnih podlag upoštevati vse 
pogoje in usmeritve, podane v konkretnih smernicah št. 35022-8/2019-3, z dne 4. 12. 2019. 
DRSV v mnenju posebej poudarja pogoje in omejitve glede poseganja na vodna in priobalna 
zemljišča, tudi z vidika vzpostavitve nadomestnih kmetijskih zemljišč. Po ponovnem pregledu 
dokumentacije DRSV meni, da ob upoštevanju usmeritev in zahtevanih strokovnih podlag, 
OPPN verjetno ne bo imel pomembnejšega vpliva na vode in vodni režim.

Ministrstvo je na podlagi celotne dokumentacije in prejetih mnenj ministrstev in organizacij, ki 
sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje, ugotovilo, da ni več razlogov za 
uvedbo celovite presoje vplivov na okolje za predmetni OPPN. Zato je na podlagi 40. člena 
ZVO-1 odločilo, kot izhaja iz izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor in 
sicer z vložitvijo tožbe, ki se vloži v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče 
Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno pri navedenem 
sodišču.

Postopek vodila:

Mojca Lenardič mag. Vesna Kolar Planinšič
Podsekretarka Vodja Sektorja za 

strateško presojo vplivov na okolje

Vročiti (elektronsko):
- Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, glavna.pisarna@ljubljana.si

V vednost (elektronsko):
- Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora, urbanizem@ljubljana.si
- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, gp.mz@gov.si
- Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save, gp.drsv-lj@gov.si
- Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, zrsvn.oelj@zrsvn.si
- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, gp.mk@gov.si
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