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7. tč. 
MESTNEMU SVETU tu 
 
 
ZADEVA: Gradivo za 27. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
 
NASLOV: Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
del območja urejanja ŠS 1/1-2 Stara Šiška 
 
 

POROČILO 
 
Odbor za urejanje prostora in urbanizem je na svoji 27. seji dne 14. aprila 2009 obravnaval 
kot pristojno delovno telo gradivo za 7. točko 27. seje Mestnega sveta MOL, sklicane za 20. 
april 2009. Naknadno so člani odbora prejeli še stališče Četrtne skupnosti Šiška. 
 
Na glasovanje je bil dan PREDLOG SKLEPA: 
Odbor podpira sprejem Dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za del območja urejanja ŠS 1/1-2 Stara Šiška skupaj s pripombami 
članov odbora. 
PRIPOMBE: 

- pripombe Četrtne skupnosti Šiška naj se prouči in v čim večji meri upošteva; 
- v intenzivno zazidanem območju se naj zagotoviti več zelenih površin, ki so javno 

dostopne; 
- glede na ulično linijo in merilo Celovške ceste se naj prouči umestitev P+17 visokega 

stanovanjskega bloka in prilagodi višini sosednjih stolpnic; 
- zagotovi se naj primeren odmik visokega objekta od obstoječe nizke zazidave in   

zagotovi osončenje sosednjih objektov še posebej v obodu načrtovanega 
stanovanjskega kareja v območju Slovenija vina; 

- v okviru prometne ureditve se naj rešitev Frankopanske ulice uskladi z ureditvijo v 
sprejetem OPPN sosednjega območja urejanja;  

- v telesu rekonstruirane Celovške ceste mora biti zagotovljen pas drevoreda; 
      /sklep je sprejet z 2 glasovoma za 0 proti od 5 navzočih članov/ 
 
( odbor je o predlogu sklepa glasoval dvakrat, izid ponovitve je enak prvemu) 
 

PRIPRAVIL TAJNIK                                                                       PREDSEDNIK  
Jan SKOBERNE                                                                          Prof. Janez KOŽELJ, l.r. 
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