
Na podlagi 60. 6lena Zakona o prostorskem nadrtovanju (Uradni list RS, 5t. 33107, 70108-
ZVO-18) in 51. 6lena Statuta Mestne obdine Ljubljana (Uradni list RS, 5t. 66/07 - uradno
predi56eno besedilo) Mestna obdina Ljubljana s tem

JAVNIM NAZNANILOM

obve56a javnost o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka Obdinskega podrobnega prostorskega nadrta za del obmoija

urejanja Gl 5/6 Rog

t.

Mestna obdina Ljubljana naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Obdinskega
podrobnega prostorskega nadrta za del obmodja urejanja Cl 5/6 Rog, ki ga je izdelalo
projektivno podjetje Mexican and slovenian architects s.l.p., Rosello 201,5,1, Barcelona, v
mesecu septembru 2009.

il.
Gradivo iz prej5nje todke bo od 27. novembra do 28. decembra 2009 javno razgrnjeno v
prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne obdine Ljubljana, Poljanska
28, Ljubljana (v poslovnem 6asu) in na sedeZu eetrtne skupnosti Center, Stefanova ulica 9,
Ljubljana (v 6asu uradnih ur in ob sredah do 18. ure).
Javna obravnava gradiva bo v sredo, 9. decembra 2009, ob 17. uri, v prostorih eetrtne
skupnosti Center, Stefanova ulica 9, Ljubljana.

ilt.
Dopolnjeni osnutek OPPN obsega zemlji5da oziroma dele zemlji56 z naslednjimi parc. 5t.:
"38/1, 3652,3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3659, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664,
3665, 3666, 3667, 3672,3673, 3674,3675, 3676, 3677,3679, 3679, 3690, 3691, 3692,
3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 3688, 3845 del, vsa v katastrski obdini Tabor.

tv.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno
gradivo. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve dajo pisno na mestih javne
razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se poSljejo na naslov Oddelek za
urejanje prostora Mestne uprave Mestne obdine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali na
elektronski naslov urbanizem@liubliana.si, pri demer se v rubriki "zadeva" navedejo kljudne
besede "Pripomba na javno razgrnitev OPPN Rog".
Ce pripombe in predloge poda lastnik nepremidnine iz todke lll., mora poleg poddtkov o
nepremidnini navesti 3e svoje ime in priimek ter naslov.
Mestna obdina Ljubljana bo prou6ila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stali56e,
ki ga bo objavila na spletni strani Mestne obdine Ljubljana http://r,vww.liubliana.si in
posredovala eetrtni skupnosti Center.

V.
Ta sklep se objavi v 6asopisu Dnevnik, na spletni strani Mestne obdine Ljubljana
http://www.liubliana.si ter na oglasni deski eetrtne skupnosti Center

Stevilka: 3505-261 2OO8-44
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