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Na Oddelek za urejanje prostora Mestne občine Ljubljana smo prejeli vaš dopis, v katerem v 
imenu krajanov Stare Šiške Društva DUO, Odbora za lepšo Staro Šiško predlagate, da bi 
zemljišče pare. št. 124 7 /1 del, 1248 del in 144 7 del, vse k.o. Spodnja Šiška postalo javni park s 
statusom »grajeno javno dobro«, ki naj se ga uredi in vzdržuje. Na Oddelku za urejanje prostora 
smo pripravili naslednji odgovor: 

Zemljišče pare. št. 1247/1 del , 1248 del in 1447 del , vse k.o. Spodnja Šiška se skladno z Odlokom 
o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del (Uradni list RS, št. 
78/1 0, 10/ 11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razi., 9/13, 23/1 3 - popr., 72/13 
- DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 95/15, 38/16 -
avt. razlaga, 63/16, 12/17 in 42/2018, v nadaljnjem besedilu OPN MOL ID) nahaja v enoti 
urejanja prostora ŠI-58 SSsv.V (splošne večstanovanj ske površine, visoka prostorstoječa stavba). 
Zemljišče pare. št. 1248 del in 1447 del, obe k.o. Spodnja Šiška je namenjeno izgradnji 
izvennivojskega prečkanja železniške proge za pešce in kolesarje in opredeljeno kot javna 
površina. Za območje med Medvedovo cesto, Frankopansko ulico in železniško progo je 
predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN 258). Med usmeritvami 
za njegovo izdelavo so naslednji urbanistični pogoji :« Urediti je treba trg ob Medvedovi cesti. 
Zagotoviti je treba kolesarsko in peš povezavo preko železniške proge s Parmovo ulico. V 
postopku priprave OPPN je treba preveriti potrebe po zagotovitvi postajališča na lokaciji 
Gorenjski kolodvor.«. 

Pojasnjujemo vam še, da pobud za spremembo Občinskega prostorskega načrta Mestne občine 
Ljubljana- izvedbeni del (v nadaljevanju: OPN MOL ID), ki določa namembnost zemlji šč, 

skladno z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-2) ne obravnavamo individualno, ampak vedno v 
okviru postopka za sprejem prostorskega akta ali njegovih sprememb in dopolnitev. Mestna 
občina Ljubljana ima namen še v tem letu začeti s postopkom novih sprememb in dopolnitev OPN 
MOL ID. V ta namen bo ponovno pristopila k zbiranju pobud za spremembe in dopolnitve OPN 
MOL ID, objavila obrazec za zbiranje pobud in zainteresirano javnost pozvala k oddaji pobud 
preko tiskanih medijev in spleta. Takrat boste lahko vložili pobudo za spremembo namenske rabe 
navedenega zemljišča v park in plačali takso za njeno vsebinsko obravnavo, ki pa še ne pomeni 
pozitivnega stališča do pobude. 

Lep pozdrav! 
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