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MESTNISVET 
MESTNE OBCINE LJUBLJANA 

ZADEVA:	 Amandmaji k Predlogu Odloka 0 obclnskem podrobnem 
prostorskem naertu za dela obmocl] urejanja 5S 1/1-2 Stara 
Siska in SR 1/2-1 Bellevue 

Mestnemu svetu Mestne obcine Ljubljana predlagam, da k Predlogu Odloka 0 

obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu za dela obrnoci] urejanja SS 1/1-2 Stara 
Siska in SR 1/2-1 Bellevue, uvrscenern na dnevni red 26. seje mestnega sveta, 
sprejme naslednje amandmaje: 

1. AMANDMA (9. elen - opis resltev nacrtovanlh objektov in povrstn):
 
V 9. clenu odloka se v tocki »3. Zasnova zunanje ureditve« v prvem odstavku
 
spremeni predzadnji stavek tako, da se po novem glasi:
 
»Na delu Frankopanske ulice je povzet sedanji gabarit ceste, ob prikllucku na
 
Celovsko cesto se predvidi nova ureditev enosmerne ceste z obojestranskim
 
plocnikorn in enim izvoznim pasom. «.
 

Ustrezno se popravijo tudi graficni nacrti. 

Obrazlozjtev 
Z amandmajem predlagana resitev, tako kot tudi prejsnia, omoqoca levo in desno 
vkllucitev na Celovsko cesto, pri cerner zaradi rnanjseqa precneqa profila za motorna 
vozila pridobimo dodaten prostor za ureditev sirsih plocnikov za pesce. 

2. AMANDMA (12. elen - pogoji za oblikovanje zunanjih povrsln)
 
V 12. clenu se v cetrtern odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
 
»Od skupne povrslne atrija mora biti 20 % povrsin namenjenih ozelenitvi z drevesi.«.
 

Za petim odstavkom se doda novi sesti odstavek, ki se glasi: 



»Ob Frankopanski ulici je treba vzdolz prostorske enote P1 urediti drevored. Na novo 
zasajena drevesa iste vrste morajo biti zasajena v enotnem ritmu in imeti debla s 
premerom najmanj 15 crn.«. 

Dosedanji sesti odstavek postane sedmi odstavek. 

Ustrezno se popravijo tudi grafieni nacrti. 

Obrazlozltev 
Besedilo amandmaja natancno definira vrsto ozelenitve. Z zahtevo po ureditvi 
drevoreda ob Frankopanski ulici se oblikuje prijetnejsi videz ulice. Po potrebi se za 
ureditev drevoreda prestavi komunalne vode ali uporabi drugo tehnicno resitev. 

3. AMANDMA (17. clen - etapnost gradnje)
 
V 17. clenu se prvi odstavek spremeni tako, da se namesto pike postavi vejica in
 
doda besedilo:», pri cerner pa morajo biti nacrtovanl posegi v prostorskih enotah C1
 
in C2 izvedeni socasno s prvo etapo izgradnje objektov v prostorski enoti P1.«.
 

Obrazlofltev 
Sprememba besedila elena ornoqoca, da bo prornetna infrastruktura urejena 
socasno z izgradnjo stanovanj v prostorski enoti P1, ki bode ustvarili nove prometne 
potrebe, vezane tudi na prikljueevanje na Celovsko cesto. 

4. AMANDMA (21. clen - pogoji za prometno urejanje):
 
V 21. clenu odloka se v tocki »1. Prometne ureditve«, v poglavju »Prostorska enota
 
C1 « drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
 
»Na odseku ceste od uvoza v Fructal in Celovsko cesto je promet enosmeren s
 
kolesarji na voziscu. Vozlsce je sirine 4,00 metre, slrlna plocnikov je od 1,60 do 2,00
 
metra.«.
 

Ustrezno se popravijo tudi grafieni nacrti. 

Obrazlozltev 
Z amandmajem predlagana resitev, tako kot tudi prejsnia, ornoqoca levo in desno 
vkljueitev na Oelovsko cesto, pri cerner zaradi rnanjseqa precneqa profila za motorna 
vozila pridobimo dodaten prostor za ureditev sirsih plocnikov za pesce. 
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