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Spostovani gospod Zoran Jankovic, Zupan MOL, 

skladno 94. flenu Poslovnika MOL dajem predlog za umik 9. toeke z dnevnega reda 24. seje MS 
MOL. 

Obrazloiitev: 

Procesiram Yam prosn]o Drzavljauske pobude Drugaena Tobaena (Rozna dolina, Oraznova utica, 
Vrtaca), kjer se zavzemajo, da naj se ne sprejme »Dopolnjeni osnutek Odloka 0 spremembah in dopol
nitvah Odloka 0 sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Tmovo - Trzaska ces
ta (za obmocje urejanja VP 2/1 Tobacna tovarna«, 

Osebno sem ugotovil, da dopolnjeni osnutek odloka itak ne izpolnjuje osnovnega smisla in pogojev 
za uvrstitev na dnevni red in da odstopa od intencije in dolo~il Vasega »8KLEPA 0 zacetku prip
rave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Tmovo - Trzaska 
cesta za obmocje urejanja VP2/1 Tobacna tovama«. 

Obenem Yam sporocam, da so dani vsi pogoji za preveritev projektantske licence odgovomega vod
je projekta mag. Andreja Prelovska, univ. dipl. inz. arh. (Panprostor d.o.o., Institut za urejanja prostora 
Zarnikova 11 I 1000 Ljubljana) pri tozilcu Zbomice za arhitekturo in prostor in vsi pogoji za preveri
tev zlorabe javnih sredstev in druzbene reZije v organih Mestne obcine Ljubljana. 

Opozarjam tudi, da bo izvajanje takega akta zapadlo »moblngu« nasproti Upravni enoti Ljubljana, ce 
ne celo Ministrstvu za okolje in prostor v fazi pridobivanja gradbenih dovoljenj za rusenja objektov 
(vkljucno s placilom komunalnega prispevka), za prikljucevanje na javni vrocevod in za zascito in 
izkop gradbene jame, ker jih na osnovi takega akta ni moe izdati. 

Lep pozdrav 

PRILOGI: 

• DPDT, PROSNJA ZA POMOC z dne 23. januarja 2009 
• Odgovor clanom DPDT z obrazlozitvijo 
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