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Na podlagi 50. dlena Zakona o prostorskem nadrtovanju (Uradni list RS, 3t.33107,70/08 - ZVO-IB,
108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 106/10 - popr. ZUPUDPP, 43111 - ZKZ-C, 57112,57112 - ZUPUDPP-A,
l09l12,76l14 - odl. US in l4l15 - ZUUJFO) in 51. dlena Statuta Mestne obdine Ljubljana (Uradni list
RS, 5t. 66107 - uradno predi5deno besedilo in l5/12) Mestna obdina Ljubljana s tem

JAVNIM NAZNANILOM

obve5ia javnost o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev

Odloka o obiinskem prostorskem nairtu Mestne obiine Ljubljana - izvedbeni del
z

Okoljskim poroiilom k spremembam in clopolnitvam
Obiinskega prostorskega nairta Mestne obiine Ljubljana - izvedbeni del

l.
Mestna obdina Ljubljana naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev
Odloka o obdinskem prostorskem nadrtu Mestne obdine Ljubljana - izvedbeni del (Uradni list RS. 5t.

78110,10/ll-DPN,22lll -popr., 43111 -ZKZ-C.53112- obvezna razlaga,9ll3,23l13-popr.,72l13
- DPN, 7ll14 -popr..92l14 - DPN in 17115 - DPN; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) z Okoljskirn
porodilorn k spremembam in dopolnitvarn Obdinskega prostorskega nadrta Mestne obdine Ljubljana -
izvedbeni del.

il.
Gradivo bo javno razgrnjeno od 21. aprila do 22. maja 2015, in sicer:
- na spletni strani Mestne obdine Ljubljana http://rvwrv.tiubljana.si in v prostorih Oddelka za urejanje

prostora Mestne uprave Mestne obdine Ljubljana, Poljanska cesta 28, Ljubljana, v celoti,
- v prostorih:

Cetrtne skupnosti BeZigrad, Vojkova cesta l, Ljubljana.
Cetrtne skupnosti Center, Stefanova ulica 9. Ljubljana,
Cetrtne skupnosti Crnude, Dunajska cesta 367, Ljubljana Crnude,
Cetrtne skupnosti Dravlje, Draveljska ulica 44. Ljubljana,
Cetrtne skupnosti Golovec, Litijska cesta 38, Ljubljana,
Cetrtne skupnosti Jar5e, Kvedrova cesta 32. Ljubljana"
Cetftne skupnosti Moste. Ob Ljubljanici 36a, Ljubljana,
Cetrtne skupnosti Polje. Polje 12, Ljubljana Polje.
Cetftne skupnosti Posavje, Bratov3eva ploiiad 30. Ljubljana,
Cetrtne skLrpnosti RoZnik, ViSka cesta 38, Ljubljana,
Cetrtne skupnosti RLrdnik, Pot k ribniku 20. Ljubljana.
Cetrtne skupnosti Sostro. Cesta IL grupe odredov 43. Ljubljana Dobrunje,
ietrtne skupnosti Sentvid, PruSnikova ulica 106, Ljubljana Sentvid,
Cetrtne skupnosti SiSka, Kebetova ulica 1, Ljubljana,
Cetrtne skr-rpnosti Smarna gora, Plodanska ulica 8. Ljubljana Smarttro,
Cetftne skupnosti T'rnovo, Devinska ulica lb, Ljubljana in
Cetrtne skupnosti Vid, Tbilisijska ulica 22a, Ljubljana,



v elektronski obliki v celoti, v analogni obliki pa delno. in sicer:
- grafidni del za obmodje posamezne detrtne skupnosti,
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obdinskem prostorskem nadrtu Mestne obdine

Ljubljana - izvedbeni del brez prilog in
- Okoljsko porodilo k spremembam in dopolnitvam Obdinskega prostorskega na(rta Mestne

obdine Ljubljana- izvedbeni del brez prilog in dodatka za presojo sprejemljivosti.

Na Oddelku za urejanje prostora Mestne uprave
poslovnem dasu: ob ponedeljkih, torkih in detrtkih
petkih od 8. do 14. ure.

Mestne obdine Ljubljana bo gradivo na vpogled v
od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob

V prostorih detrtnih skuprrosti bo gradivo na vpogled v dasu uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do I 2. in od
| 3. do 1 5. ure, ob sredah od 8. do 12. in od l 3. do I 8. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure.

III.
Javne obravnave gradiva bodo v Mannorni dvorani Gospodarskega razstavi5da, Dunajska cesta 18,

Ljubljana:
- 18. maja2015 ob 18. urizaobmodjadetrtnih skupnostiCrnude. Posavje, BeZigrad in Center,
- 19. maja 2015 ob I 8. uri za obmodja detrtnih skupnosti Rudnik, Trnovo, Vid in RoZnik,
- 20. maja 2015 ob 18. uri za obmodja detrtnih skupnostiJar5e, Moste, Golovec, Polje in Sostro in
- 21. maja 2015 ob I 8. uri za obrnodja detrtnih skupnosti Sentvicl, Smarna gora, Si5ka in Dravlje.

IV.
Seznam zemlji5kih parcel, katerih namenska raba se v dopolnjenem osnutku sprememb in dopolnitev
OPN MOL ID sprerninja, je objavljen na spletni strani Mestne obdine Ljubljana http:/ir,vrvw.ljubljana.si.

V.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjene spremembe in
dopolnitve OPN MOL ID. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgnritve posredujejo preko
elektronskega obrazca s spletne strani e-razgrnitve in na vseh lokacijah iz Il. todke tega javnega
naznanila.

Ce pripombe in predloge poda lastnik neprernidnine iz IV. todke tega javnega naznanila, mora poleg
podatkov o nepremidnini navesti 5e svoje ime in priirnek ter naslov. Z navedbo imena in priimka ter
drugih osebnih podatkov se Steje, da se lastniki strinjajo z objavo teh podatkov v stali5dih, sicer rnorajo to
v pripombi posebej navesti.

Mestna obdina Ljubljana bo pripombe in predloge javnosti proudila ter do njih zavzela stali5de, ki ga bo
objavila na spletni strani Mestne obdine Ljubljana in posredovala detrtnim skupnostim Mestne obdine
L.jubljana.

Obravnavani bodo samo pripombe in predlogi, ki se bodo nana5ali na razgrnjene spremembe in
dopolnitve OPN MOL ID.

VI.
To naznanilo se objavi na spletni strani Mestne obdine Ljubljana http://www.ljubljana.si, na oglasnih
deskah detftnih skupnosti Mestne obdine Ljubljana ter v dasopisih Delo in Dnevnik.
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