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AMANDMAJI K PREDLOGU ODLOKA 0 OBCINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 
NACRTU ZA DELE OBMOCIJ UREJANJA SO 1 I 2 SISKA, ST 1 I 2 OBVOZNICA IN SS 1 16 
ZGORNJA SISKA 

1. AMANDMA k 9. elenu
 

Pri tocki Prostorska enota P1 se doda nova alineja:
 

- kultura (razstavne galerije, vecnarnenske dvorane, vecnarnenski skupni prostori, ipd.)
 

Obrazlozitev: Potrebno je zagotoviti tudi podrocja za kulturne dejavnosti ter druzenle.
 

2. AMANDMA k 14. elenu
 

V tocki 2. Visinski gabariti pri Prostorska enota P2 se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
 

• etazncet stolpnice: do 6K+P+M+1 8+tehnicni objekti,
 

Obrazlozitev: 18. nadstropna stolpnica je dovolj visoka stolpnica, ker Ljubljana ne potrebuje 
tako visokih stolpnic. 

3. AMANDMA k 14. elenu
 

V tocki 2. Visinski gabariti pri Prostorski enoti P5 se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
 

• etaznost: do 3K+P+1 +6+tehnieni objekti,
 

Obrazlozitev: Ta oojekt lahko izstopa od ostalih vislnskih projektov, saj zaradi tega ne prihaja do 
monotonosti v gradnji. 

4. AMANDMA k 14. elenu 

v tocki 3. Kapacitete obrnocja se pri Prostorska enota P1 spremenijo: 
tretja alineja, da se glasi: BTP kletnih etaz P1: 46.800 m2 

cetrta alineja, da se glasi: BTP trgovskega programa P1: maksimalno 18.100 m2 
doda se nova alineja: BTP kulturnega programa P1: 10.000 m2 

Obrazlozitev: Kvadratura kletnih etaz se primerno uskladi s stevllorn parkirnih mest, ki jih je 
potrebno zagotoviti v kleti. Prav tako pa se uskladijo kvadrature programov. 



5. AMANDMA k 18. elenu 

V cetrtem odstavku 18. elena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo, »tudi ceste C1, 
C2 in C4.« 

Obrazlozitev: Potrebno je zagotoviti ustrezno prometno infrastrukturo. 

6. AMANDMA k 20. elenu 

V tock! 1. Splosno se doda nov stavek, ki se glasi: 

Zagotoviti je potrebno, da negativni vplivi na okolje tudi po izgradnji ne bodo vecjl kot so 
sedaj. 

Obrazlozitev: Sodobni trendi, da se pri novogradnjah poskusa doseci, da se negativni vplivi na 
okolje rnanjsl. 
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