Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08ZVO-1B) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno
prečiščeno besedilo) Mestna občina Ljubljana s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
območje Salezijanskega zavoda Rakovnik
I.
Mestna občina Ljubljana naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Salezijanski zavod Rakovnik, ki ga je izdelalo
podjetje Šabec Kalan Šabec – arhitekti, Mojca Kalan Šabec s.p., Hacquetova ulica 16,
Ljubljana, pod številko projekta UP 07-005 v septembru 2008.
II.
Gradivo iz prejšnje točke bo od 7. januarja 2009 do 9. februarja 2009 javno razgrnjeno v
prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska
28, Ljubljana (v poslovnem času) in na sedežu Četrtne skupnosti Rudnik, Pot k ribniku 20,
Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure).
Javna obravnava gradiva bo v ponedeljek, 2. februarja 2009, ob 17. uri, v prostorih Četrtne
skupnosti Rudnik, Pot k ribniku 20, Ljubljana.
III.
Dopolnjeni osnutek OPPN obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami v katastrski
občini Karlovško predmestje: 77/2 del, 83/8 del, 83/20, 85/1, 85/2 del, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7,
86/1, 88/1, 88/2 del, 90, 91, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 94/5, 94/6, 94/8, 94/9, 94/10, 94/11,
94/12, 94/13, 95/3, 95/4, 96/3 del, 109/1 del, 109/5, 109/11 del, 109/50, 109/55, 109/63,
109/66, 109/81, 109/82, 109/83, 109/84, 110/1, 110/2.
IV.
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 pošljejo na naslov Oddelek za
urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali na
elektronski naslov urbanizem@ljubljana.si, pri čemer se v rubriki "zadeva" navedejo ključne
besede "OPPN Rakovnik".
Če pripombe in predloge poda lastnik nepremičnine iz točke III., mora poleg podatkov o
nepremičnini navesti še svoje ime in priimek ter naslov.
Mestna občina Ljubljana bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče,
ki ga bo objavila na spletni strani Mestne občine Ljubljana http://www.ljubljana.si in
posredovala Četrtni skupnosti Rudnik.
V.
Ta sklep se objavi v časopisu Dnevnik, na spletni strani Oddelka za urejanje prostora
http://ppmol.org/urbanizem ter na oglasni deski Četrtne skupnosti Rudnik.
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