
 
 
Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 
51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno 
prečiščeno besedilo) župan Mestne občine Ljubljana izdaja 
 
 

SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI 
 

dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
dela območij urejanja ŠS 1/1-2 Stara Šiška in ŠR 1/2-1 Bellevue 

 
 

I. 
Mestna občina Ljubljana z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne 
dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dela 
območij urejanja ŠS 1/1-2 Stara Šiška in ŠR 1/2-1 Bellevue, ki ga je izdelal Linear 
d.o.o., Resljeva 4, Ljubljana, pod številko projekta A-70-06 v aprilu 2008. 
 

II. 
Gradivo bo javno razgrnjeno od 20. avgusta 2008 do 22. septembra 2008 v prostorih 
Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, 
Ljubljana (v poslovnem času) in na sedežu Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova ulica 1, 
Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure). 
Javna obravnava gradiva bo v sredo, 17. septembra 2008, ob 17. uri, v prostorih 
Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova ulica 1, Ljubljana. 
 

III. 
Dopolnjeni osnutek OPPN obsega naslednja zemljišča: 
- parc. št.: del 1128, del 1172, 1173, 1174/1, 1174/2, 1174/3, 1174/4, 1174/5, 

1174/6, del 1249/1, del 1446/1, del 1447, vse k.o. Spodnja Šiška. 
 

IV. 
Pisne pripombe k razgrnjenemu gradivu se lahko poda kot zapis v knjigo pripomb na 
krajih razgrnitve, pošlje na Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine 
Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali posreduje na elektronski naslov 
urbanizem@ljubljana.si (v rubriko "zadeva" navesti ključne besede "OPPN Stara 
Šiška") do konca javne razgrnitve. 
Če pripombe in predloge poda lastnik nepremičnine iz točke III., mora poleg podatkov 
o nepremičnini navesti še svoje ime in priimek ter naslov. 
 

VI. 
Ta sklep se objavi v časopisu Dnevnik, na spletni strani Oddelka za urejanje prostora 
(http://ppmol.org/urbanizem) ter na oglasni deski navedene četrtne skupnosti. 
 
 
Številka: 3501-13/2005-15 
Ljubljana, dne 6. 8. 2008 
 
 Mestna občina Ljubljana 
 župan 
 Zoran JANKOVIĆ 


