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9. te. 
MESTNEMU SVETU tu 

ZADEVA: Gradivo za 24. sejo Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana 

NASLOV: Dopolnjeni osnutek Odloka 0 spremembah in dopolnitvah Odloka 0 

sprcjemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 
Trnovo - TrZaska cesta (za obmocje urejanja VP 2/1 Tobaena 
tovarna) 

v 

POROCILO 

Odbor za urejanje prostora in urbanizem je na svoji 24. seji dne 19. januarja 2008 
obravnaval kot pristojno delovno telo gradivo za 9. tocko 24. seje Mestnega sveta 
MOL, sklicane za 26. januar 2009. 

Po razpravi 0 dopolnjenem osnutku akta je bil dan na glasovanje 
PREDLOG SKLEPA: 
Odbor za urejanje prostora in urbanizem podpira sprejem Dopolnjenega osnutka 
Odloka 0 spremembah in dopolnitvah Odloka 0 sprejemu prostorskih ureditvenib 
pogojev za plansko celoto V2 Trnovo - Trfaska cesta (za obmocje urejanja VP 2/1 
Tobacna tovarna) skupaj s pripombami claROv odbora iz razprave. 

PRIPOMBE CLANOV ODBORA: 
•	 Odbor podpira sprejem tega akta in vse aktivnosti, ki bi bodisi s cim bitrejsim 

sprejetjem SPN in IPN MOL bodisi s spremembo Prostorskega plana MOL 
omogoeila izgradnja novih objektov in celovito prestrukturiranje obmoeja 
nekdanje Tobacne tovarne; 

•	 Pospesiti je potrebno postopek za spremembo namenske rabe obmoeja s 
spremembo veljavnega prostorskega plana, s cemer bo mogoee nadaljevati postopek 
sprejemanja Obcinskega podrobnega prostorskega naerta za Tobacno tovarno, ki 
je bil v fazi dopolnjenega osnutka sprejet na 16. seji Mestnega sveta dne 21. 4. 2008; 

•	 Do naslednje faze obravnave akta je potrebno preveriti ali je po Zakonu 0 graditvi 
objektov dovoljeno v obmoeju urejanja izvajati v aktu predvidena pripravljalna in 
gradbena dela po posebej pridobljenem gradbenem dovoljenju se preden je sprejet 
OPPN; 

I sklep je sprejet s 4 glasovi za 1 proti od 5 navzoeih clanovl 

~:::~~::~:~~"4I(t/. 
;c.'" (··,·... '·~-.l 0 PREDSEDNIK

:;/:::"'~' . ..-.::-,,- .pt -c: L c., .
Y, ~ ~ f ""-"']o~~ ~ -eI Prof. Janez KOZELJ, l.r. 
'\I~' l, r};:,I~ J ~' 
'I'.' ~. '.': .".. '~'3!., '.... "'~ \\ c:. :<." ,''''0".' 'J.<y ~ 
\~~f':Sl ] s ,~ 

~~"',i::."'---~.q~ 
--~ 

2 


