
Na podlagi 60. dlena Zakona o prostorskem na6rtovanju (Uradni list RS, 5t. 33/07, 70/08-
ZVO-18) in 51 . dlena Statuta Mestne obdine Ljubljana (Uradni list RS, 5t. 66/07 - uradno
oredi5deno besedilo) Mestna obdina Liubliana s tem

JAVNIM NAZNANILOM

obveSda javnost o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka Odloka o obdinskem podrobnem prostorskem nadrtu za del

obmodja urejanja 5s tlt-z stara Siska

Mestna ob6ina Ljubljana naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o
obdinskem podrobnem prostorskem nadrtu za del obmodja urejanja SS 1/1-2 Stara Siska, ki

ga je izdelalo podjetje Genius loci, In5titut za arhitekturo in urbanizem, d.o.o., Ljubljana, pod

Stevilko projekta 303-08 v februarju 2009.

il.
Gradivo iz prej5nje todke bo od 24. aprila 2009 do 25. maja 2009 javno razgrnjeno v
prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne obdine Ljubljana, Poljanska
28, Ljubljana (v poslovnem dasu) in na sedeZu detrtne skupnosti Si5ka, Kebetova 1,

Ljubljana (v dasu uradnih ur in ob sredah do 18. ure).
Javna obravnava gradiva bo v sredo, 20. maia 2009, ob 17. uri, v prostorih Cetrtne skupnosti
Siska, Kebetova 1, Ljubljana.

ilt.
Dopolnjeni osnutek OPPN obsega naslednja zemljiSda ali dele zemlji5d v katastrski obdini
Spodnja Siska: 1131/1, 113113, 113115, 113311, 113312, 113313, 113314, 1133/5, 1133/6,
113317, 113318, 113011, 113012, 113013, 112911, 112912, 124911-del, 111914-del. 111915,
1172-del in 1128-del.

tv.
V okviru javne razgrnitve ima iavnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno
gradivo. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve dajo pisno na mestih javne

razgrnilve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se posljejo na naslov Oddelek za

urejanje prostora Mestne uprave Mestne obdine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali na

elektronski naslov urbanizem@liubliana.sr, pri demer se v rubriki "zadeva" navedejo kljudne
besede "OPPN Stara SiSka".
ee pripombe in predloge poda lastnik nepremidnine iz todke lll., mora poleg podatkov o

nepremidnini navesti 5e svoje ime in pritmek ter naslov.
Mestna obdina Ljubljana bo proudila pripombe in predloge javnosti in do niih zavzela stali56e,
ki ga bo objavila na spletnj strani Mestne obdine Ljubljana htto://www.liubliana.si in

oosredovala e etrtni skuonosti Si5ka.

V.
Ta sklep se objavi v dasopisu Dnevnik, na spletni strani Oddelka za urejanje prostora
http://ppmol. orq/urbanizem ter na oglasni deski Cetrtne skupnosti Si5ka.
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