
Mestnl ohi'ina Ljuhl jana

Mestna obdina Ljubljana na podlagi 5. in 47. dlena Zakona o prostorskem nadrtovanju (Uradni
list RS, 3t.33107,70/08 - ZVO-IB,108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 106/10 - popr. ZUPUDPP,
43lll - ZKZ-C, 57112, 57112 - ZUPUDPP-A, l09ll2 in 35113 - Skl. US) ter 51. dlena Statuta
Mestne obdine Ljubljana (Uradni list, 5t. 66107 - uradno predi5deno besedilo in 15/12)

obveSia

obdane in vso drugo zainteresiranojavnost, da bo v dasu

od 20. maja 2013 do 20. junija 2013

sprejemala pobude in predloge za spremembe in dopolnitve Obiinskega prostorskega
nairta Mestne obiine Ljubljana - izvedbeni del (Uradni list RS, St.78/10, l0/ll - DPN,
22111 - popr., 43lll - ZKZI, 53112 - obvema razlaga, 9ll3 in 23113 - popr.; v nadaljnjem
besedilu OPN MOL ID).

L
Pobude in predlogi za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID morajo biti ustremo utemeljeni.

II.
V spremembah in dopolnitvah OPN MOL tD bodo upoStevane le pobude in predlogi, ki
izpolnjujejo pogoje glede skladnosti s cilji prostorskega razvoja obdine, upo5tevanja varstvenih
in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika urbanistidnih meril in moZnosti
opremljanja zemlji5d za gradnjo.

II I.
Obdina se bo do pobud in predlogov, oddanih v razpisanem roku, opredelila in sprejemljive
uvrstila v prve predvidene spremembe in dopolnitve OPN MOL ID.
Obravnavani bodo samo pobude in predlogi, prispeli v razpisanem roku.

tv.
Pobude in predloge za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID posredujte na elektronskem
obrazcu preko Portala za sprejemanje pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID,
obj avlj enem na spletni strani MOL : http ://www. Li ublj ana. si.

Kdor nima moZnosti elektronske oddaje pobude, lahko le-to odda na Oddelku za urejanje
prostora Mestne uprave Mestne obdine Ljubljana, Poljanska cesta 28, Ljubljana, v dasu uradnih
ur: ob ponedeljkih od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. ure in od 13. do
16. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure oziroma lahko pobudo posreduje na isti naslov tudi pisno,
in sicer na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani: http://www.Liubliana.si, lahko pa se ga dobi
tudi na Oddelku za urejanje prostora MOL.



V.
To obvestilo je objavljeno na spletni strani Mestne obdine Ljubljana: http://www.ljubliana.si, na
oglasnih deskah detrtnih skupnosti ter v dasopisih Delo in Dnevnik.
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