
Na podlagi 60. dlena Zakona o prostorskem nadrlovanju (Uradni list RS, it. 33107 ,70108 - ZVO-IB, 108/09,
80/10 - ZUPUDPP, 106/10 - popr. ZUPUDPP in 43111 - ZKZ-C) in 51. dlena Statuta Mestne obdine Ljubtjana
(Uradni list RS, 3t.66107 - uradno predi5deno besedilo in 15112) Mestna obdina Ljubljana s tem

JAVNIM NAZNANILOM

obve5ia javnost o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka Odloka o o obiinskem podrobnem prostorskem nalrtu lT4Partnerstvo Celov5ka -

za del enote urejanja prostora DR-388.

I.
Mestna obdina Ljubljana naznanjajavno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o o obdinskem podrobnem
prostorskem nadrtu 174 Partnerstvo Celov3ka - zadel enote urejanja prostora DR-388, ki ga je izdelalo podjetje
Ljubljanski urbanistidni zavod, d.d., Verov3kova64, Ljubljana, pod Stevilko projekta 7199 v maju2012.

II.
Gradivoizprej5njetodkebood ll.junijado ll.julija2012javnorazgmjenovprostorihOddelkaza
urejanje prostora Mestne uprave Mestne obdine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem dasu: ob
ponedelj-kih, torkih in detrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure) in na
sedeZu Cetrtne skupnosti Dravlje, Draveljska 44, Ljubljana (v dasu uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 12. in od
13. do 15. ure. ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure).
Javna obravnava gradiva bo v torek, 19. junija 2012, ob 17. uri, na sedeZu ietrtne skupnosti Dravlje, Draveljska
44, Ljubljana.

III.
Dopolnjeni osnutek obsega naslednja zemlji5da s parcelnimi Stevilkami: 35619,761,756114,756115,756119,
756/20,756121,756122,756/23,756124,75913,75914,75915 in76617 ter dele zemlji5d s parcelnimi Stevilkami
359/4,35916,359111,36119,75616,763t3,76614,766116,16715,76716,76g11,76812,77111,165313 in l65g/1,
vsa v katastrski obdini Dravlie.

IV.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo.
Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve poSljejo na naslov Oddelek zaurejanje prostora Mestne
uprave Mestne obdine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali na elektronski naslov
urbanizem@ljubljana.si, pri demer se v rubriki "zadeya" navedejo kljtrdne besede "Pripomba na javno
razgrnitev OPPN 174 - DR-388".
Ce pripombe in predloge poda lastnik nepremidnine iz todke IIL, mora poleg podatkov o nepremidnini navesti 5e
svoje ime in priimek ter naslov.
Mestna obdina Ljubljana bo proudila pripornbe in predloge javnosti in do njih zavzela staliSde, ki ga bo objavila
na spletni strani Mestne obdine Ljubljana http://www.ljubljana.si in posredovala eetrtni
skupnosti Dravlje.

V.
To naznanilo se objavi v dasopisu Dnevnik, na spletni strani Mestne obdine Ljubljana
http:/lwww.ljubljana.si ter na oglasni deski ietrtne skupnosti Dravlie.
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