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MESlNEMU SVETU tu 

ZADEVA: Gradivo za 25. sejo Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana 

NASLOV: Predlog Odlo~ 0 ob~inskem podrobnemyrostorskem n~crtu za dele 
obmocij urejanja SO 1/2 SiSka,ST 1/2 obvoznica in SS 1/6 Zgomja Siska 

v 

POROCILO 

25. seja Odbora za urejanje prostora in urbanizem je bila sklicana za 23. februarja 2009 za 
obravnavo gradiva kot pristojnega delovnega telesa za 10. tocko 25. seje Mestnega sveta 
MOL, sklicane za 2. marec 2009. Odbor ni bil sklepcen, udelezili so se ga Ie trije clani 
svetniki, ki so kljub temu sklenili, da poslusajo in komentirajo predstavitve gradiv 
predstavnikov predlagatelja in pripravijo morebitne predloge amandmajev oz. predloge 
sklepov za izvedbo korespondencne seje, ki se je zakljueila 2.3.2009 ob 10.00 uri. Glasovalo 
je pet clanov odbora. 

Po zakljucku glasovanjaje izglasovan 
PREDLOG SKLEPA: 
Odbor za urejanje prostora in urbanizem podpira sprejem Predloga Odloka 0 

obeinskem podrobnem prostorskem naertu za dele ebmoei] urejanja SO 1/2 Siska, ST 
1/2 Obvoznica in SS 1/6 Zgomja Siska pod pogojem, da predlagatelj pripravi 
spremembo predloienega akta tako, da se spremeni smer uvozne k1ancine v podzemne 
garaie vogalne stolpnice za 1800 in zagotovi nov dovoz po servisni cesti med objektoma 
P3 in P4. 

Obrazlozitev 
Predlagan uvoz na klancino v podzemno garazo iz prikljucka na severno obvoznico je glede 
na velikost garaze preblizu kriZiscu na Celovski cesti in bo povzrocal zastoje pri vkljucevanju 
vozil iz Celovske ceste na obvoznico. Predlagatelj naj prestavi dovoz cim dlje od kriZisca 
skozi servisno dvorisce in spelje dOVOZDO cesto v obliki pentlje po prostoru med objekti ob 
obvoznici in trgovskim centrom. 

I sklep je sprejet s 5 glasovi za 0 proti od 5 elanovl 
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