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8. tč. 
MESTNEMU SVETU 
 
ZADEVA: Gradivo za 30. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
 
NASLOV: 
Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču - za dele območij urejanja 
CO 1/6 Čopova ulica in CO 1/13 Južni trg  
 

POROČILO 
 
Odbor za urejanje prostora in urbanizem je na svoji 30. seji dne 30. junija 2009 obravnaval 
kot pristojno delovno telo gradivo za predlagano 8. točko 30. seje Mestnega sveta MOL, 
sklicane za 6. julij 2009. Člani odbora so z gradivom prejeli tudi stališča ČS Center.  
 
Po razpravi je bil dan na glasovanje  
PREDLOG SKLEPA: 
Odbor podpira obravnavo Dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču - za 
dele območij urejanja CO 1/6 Čopova ulica in CO 1/13 Južni trg na 30. seji mestnega 
sveta skupaj s pripombami članov odbora. 
 
PRIPOMBE ČLANOV ODBORA: 

1. s sprejemom tega akta so dani pogoji, da se sproži proces revitalizacije v osrednji peš 
coni  Knafljevega prehoda, Čopove in Nazorjeve ulice, kjer se s spomeniškimi 
stavbami mešajo nefunkcionalni in zapuščeni objekti, ki že vrsto let kazijo videz 
mestnega središča; 

2. predlagatelji naj ponovno proučijo možnost razširitve območja urejanja s sosednjo 
enoto, kamor bi se lahko preusmeril del sorazmerno goste zazidave in lažje rešili 
problemi avtomobilskega dovoza, parkiranja in napajanja območja iz Cigaletove ulice. 
S prerazporeditvijo nove zazidave bi se pospešilo celovito prestrukturiranje območja 
med Nazorjevo in Ajdovščino, ki neurejeno že dalj časa stagnira; 

3. investicijska namera prezidave in modernizacije hotela Slon naj vključuje ustreznejšo 
trajno rešitev dovoza in parkiranja vozil za potrebe hotela in novih objektov, ki so v 
območju urejanja akta; 

 
      /sklep ni bil sprejet z 2 glasovoma za  3 proti od 5 navzočih članov/ 
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