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POTRDILO ODDANE POBUDE - ID 57680

1. Podatki o vlagatelju pobude

Ime: Martina
Priimek: Lipnik
Pravna oseba: Da
Davčna številka: 81850379
Naziv pravne osebe: Društvo za urbano okolje Odbor za lepšo Staro Šiško
Kontaktna oseba oz. pooblaščenec: Martina Lipnik, predsednica
Naslov (ulica, hišna številka): Frankopanska 27
Pošta (poštna številka, pošta): 1000 Ljubljana
Telefon: 012838379
Elektronski naslov: martina.lipnik@siol.net

2. Pobuda za lokacijo

Katastrske občine in parcele: Spodnja Šiška
Enota urejanja prostora:

Drug opis lokacije: OPPN 256: STARA ŠIŠKA

3. Lastništvo zemljišča, za katerega podajate pobudo

Lastništvo:

Obrazložitev:

4. Opis pobude

Kratek opis vsebine pobude (do 200
znakov):

V območju Stare Šiške se je prekinilo urejanje v okviru sanacije območja, kot se je načrtovali
z UN do leta 2010, vrinjajo se OPPN za posamezni del tega območja, OPN MOL - ID pa
sanacije stanja celotnega območja Stare šiške in bivšega UN ne sanira v ničemer - poslabšuje
situacijo z nasilno uvedenimi zgostitvami - novo grajenimi kompleksi

Obrazložitev pobude: obrazložitve so razvidne iz priloženega gradiva

Do morebitnega preklica, izrecno, prostovoljno, brezpogojno in jasno dovoljujem, da Mestna
občina Ljubljana obdeluje moje osebne podatke (ime in priimek) z namenom priprave sprememb in
dopolnitev OPN MOL ID.
S potrditvijo se strinjam, da se moji kontaktni podatki (ime, priimek, telefonska številka in
elektronski naslov) uporabijo za primer, ko me je treba kontaktirati zaradi dodatnih pojasnil glede
pobude.
S privolitvijo jamčim, da sem seznanjen s svojimi pravicami in obveznostmi, ki so določeni v
Pravnem obvestilu, objavljenim na naslovu: https://www.ljubljana.si/sl/pravno-obvestilo

Kot pogoj za obravnavanje pobude za spremembo osnovne ali podrobne namenske rabe prostora je
vlagatelj pobude v skladu z drugim odstavkom 109. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 61/17) dolžan plačati takso po 2. členu Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih
pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 41/18) v višini 300 evrov za spremembo osnovne namenske rabe
oziroma 250 evrov za spremembo podrobne namenske rabe.



Če oddana pobuda predstavlja pobudo za spremembo namenske rabe, bo vlagatelj po pošti prejel
poziv za plačilo takse. Če taksa ne bo plačana v navedenem roku, pobuda ne bo obravnavana.
Plačilo takse ne pomeni, da bo pobuda rešena pozitivno. V primeru negativno rešene pobude se
plačana taksa ne vrne vlagatelju pobude.
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