Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana z Okoljskim poročilom k spremembam in
dopolnitvam Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana od 24.10.2017 do
24.11.2017

Pripomba na Izvedbeni del - grafiko
Navodilo: preverite vaše podatke in jih po potrebi dopolnite. V nadaljevanju navedite pripombo in jo obrazložite. Polja, označena z *
morajo biti izpolnjena. Na koncu ne pozabite pripombe oddati s klikom na gumb "Pošlji pripombo".

Pripomba številka 422 je bila
uspešno oddana 23.11.2017 ob
14:52.

1. Podatki o vlagatelju pripombe
Ime*:

Martina

Priimek*:
Naziv pravne osebe:

Lipnik

(obvezno izpolniti, če vlagate
pobudo v imenu pravne osebe)

Naslov*:
(ulica, hišna številka)

Pošta*:

DUO, Odbor za lepšo Staro Šiško
Frankopanska ul. 27

(poštna številka, pošta)

1000 Ljubljana

Telefon:

012838379

Elektronski naslov:

martina.lipnik@siol.net

Ste lastnik zemljišča, za katerega podajate pripombo?*
Ste vlagatelj pobude, na podlagi katere je pripravljena sprememba OPN MOL ID?*

da
da

ne
ne

2. Kratek opis vsebine pripombe* (največ 1000 znakov)
Na spremembo na karti 4.7 pod oznako spremembe 304 vlagam naslednjo pripombo:
V obrazložitvi odziva na pobudo piše, da je "delno sprejemljiva", nič pa ni razvidno, zakaj ne v celoti? Poleg tega
je na karti št. 4.7. prikazana sprememba urejanja cest, na kartah 3.1., in 3.2. pa ta sprememba ni vključena

3. Obrazložitev pripombe*
Gre za javno površino, ki deluje kot peš pot preko urejene utrjene površine, to je Plečnikovega stopnišča.
Območje te peščeve površine ni pravilno prikazano v spremenjeni karti 3.1. namenske rabe (ni vključeno v javne
površine znotraj namenskih rab) , prav tako ne na spremenjeni karti št. 3.2. , kjer tudi ni del "javnih površin".
Priponka: NE
Kot priponko lahko oddate:
- različna potrdila ali dovoljenja (npr. gradbeno dovoljenje, soglasja) v formatu pdf,
- geodetske posnetke v formatu shp, dxf ali dwg,
- idejne zasnove predvidenih objektov v formatu shp ali dwg.
Prosimo, ne oddajajte izsekov iz obstoječega OPN MOL!
V primeru, da želite oddati več priponk, jih predhodno stisnite v datoteko zip.

