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MESTNEMU SVETU tu 

ZADEVA: Gradivo za 18. sejo Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana 

NASLOV: Predlog Odloka 0 obeinskem podrobnem prostorskem naertu za dele obmotij 
urejanja SS 1/1-2 Starn Siska in SR 1/2-1 Bellevue 

POROCILO 

Odbor za urejanje prostora in urbanizem je na svoji 26. seji dne 23. marca 2009 obravnava1 kot 
pristojno delovno telo gradivo za 8. tocko 26. seje Mestnega sveta MOL, sklicane za 30. marec 
2009. Pred sejo so clani odbora prejeli v vednost se 20. rnarca prejete pripombe in sta1isce 
Cetrtne skupnosti Siska, ki so bile naslov1jene na Oddelek za urejanje prostora in ne na mestni 
svet. 
Po razpravi je bil sprejet 
SKLEP: 
Odbor za urejanje prostora in urbanizem podpira sprejem Predloga Odloka 0 obelnskem 
podrobnem prostorskem naertu za dele obmoei] urejanja SS 111-2 Stara Siska in SR 1/2-1 
Bellevue skupaj s pobudo za vlofitev amandmajev s strani predlagatelja za spremembe 
besedil odloka v: 

1.	 9. clenu v poglavju »opis resitev naertovanih objektov in povrsin« se predvideno 
preureditev in rekonstrukcijo Frankopanske ulice izvede tako, da se predvidi nova 
ureditev enosmerne ceste z obojestranskim plocnikom in enim izvoznim pasom ob 
prikljucku na Celovsko«; 

2.	 12. clenu v poglavju »pogoji za oblikovanje zunanjih povrsin«: 
se vzdolz prostorske enote PI uredi drevored z drevesi v enotnem ritmu z debli 
s premerom najmanj IScm in 
se besedilo«20 % povrsin namenjenih visoki ozelenitvi« zamenja z besedilom 
»20 % povrsin namenjenih ozelenitvi z drevesi«; 

3.	 17. clenu v poglavju »etapnost gradnje« se spremeni besedilo tako, da bo prometna 
infrastruktura urejena socasno z izgradnjo stanovanj v prostorski enoti PI, ki bodo 
ustvarili nove prometne potrebe, vezane tudi na prikljucevanje na Celovsko cesto. 

4.	 2 I. clenu v poglavju »pogoji za prometno urejanje« se spremeni besedilo tako, da bo 
prometna infrastruktura urejena socasno z izgradnjo stanovanj pri cemer pa se z 
zmanjsanjem voznih pasov za motorna vozi1a pridobi dodaten prostor za razsiritev 
plocnikov za pesce. 

/sklep je sprejet 5 6 glasovi za 0 proti od 6 navzocih clanov/ 

PRIPRAVIL TAJNIK	 PREDSEDNIK 
Prof. Janez KOZELJ, l.r. 
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