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18. tč. 
MESTNEMU SVETU tu 
 
ZADEVA: Gradivo za 28. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
 
NASLOV: 
Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje urejanja CR1/17 Kongresni trg ter dele območij 
urejanja CT2 Wolfova ulica – Trg osvoboditve in CT10 Slovenska cesta 
 

POROČILO 
 
Odbor za urejanje prostora in urbanizem je na svoji 28. seji dne 18. maja 2009 obravnaval kot 
pristojno delovno telo gradivo za predlagano 18. točko 28. seje Mestnega sveta MOL, 
sklicane za 25. maj 2009. 
 
Po razpravi je bil sprejet   
SKLEP: 
Odbor podpira sprejem dopolnjenega osnutka Odloka spremembah in dopolnitvah 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CR1/17 Kongresni trg 
ter dele območij urejanja CT2 Wolfova ulica – Trg osvoboditve in CT10 Slovenska cesta 
skupaj s pripombami iz razprave članov odbora. 
 
PRIPOMBE: 
Kljub argumentu, da morajo zagotavljati prostorski ureditveni pogoji (PUP) primerno stopnjo 
prožnosti, je bilo v razpravi ugotovljeno, da ni pravega razloga, da uvozno-izvozna klančina 
na Šubičevi ulici s pasom za urgentni, dostavni promet in kolesarje ni vrisana na k PUP 
priloženi regulacijski karti. Ta rešitev, ki je posledica odločitve o vodenju prometa in 
prometnem režimu v tem območju urejanja, mora zagotoviti poleg napajanja garaže pod 
Kongresnim trgom tudi napajanje za potrebe nove zazidave Južnega trga kot sosednjega 
območja urejanja, kjer je predvidena izgradnja javnega objekta ene pomembnih ustanov 
(SNG). Poleg možnosti za prestavitev glasbenega paviljona naj bodo v PUP tudi zagotovljene 
možnosti za prestavitve in nove postavitve spomenikov oziroma plastik v območju urejanja s 
PUP.  
      /sklep je sprejet s 3 glasovi za 1 proti od 5 navzočih članov/ 
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