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AMANDMA 
k 2. členu »Predloga 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« se glasi: 
 
Novi grafični prikazi iz 2. člena se korigirajo tako, da skladno priloženi grafiki vključijo uvozno rampo v 
parkirno-garažno hišo iz južne smeri Slovenske ceste in izvozno rampo na Šubičevo ulico proti zahodu od 
spomenika Francu Rozmanu – Stanetu ter posledične spremembe gradbenih mej G2 oz. G3 in korekcije 
meje ureditvenega območja (območja PUP). 
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OBRAZLOŽITEV 
 
Na osnovi predhodnih študij in zahtev Četrtne 
skupnosti Center je optimalen uvoz s Slovenske 
ceste in izvoz po Šubičevi ulici v okviru vsakega 
prometnega režima. Križišču Slovenske in Šubi-
čeve se sistem izogne. 
 
Uvozna klančina je locirana na obstoječem pos-
tajališču BUS pri Šumiju (pod previsnimi nad-
stropji) s potencialom dovoza v drugo klet pod 
temelji severnih vrat Emone, izvozna klančina 
pa na obstoječem parkirališču TAXI pri Kon-
zorciju, obe sta locirani izven obstoječih (in 
bodočih) voznih pasov cestišč, kolesarskih stez 
in/ali intervencijskih poti. 
 
Notranji garažni prometni tokovi se zmanjšajo 
na optimalni minimum. Izvoz je lahko tako pre-
ko (pod) FE 5, kot preko FE 6. Na garažno hišo 
se pod terenom navežejo garaže Šumi, Južni trg 
in lastniške kleti na obrobju. 
 
Interna rampa kompleksa Šumi postane nepotre-
bna, sprosti se čez 1500 m2 novih uporabnih 
površin v pritličju in obeh kleteh. 

 


