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10. tč. 
MESTNEMU SVETU 
 
 
ZADEVA: Gradivo za 31. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
 
NASLOV: 
Predlog 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 31. seji dne 21. septembra 2009 
obravnaval gradivo kot pristojno delovno telo mestnega sveta za predlagano 10. točko 31. 
seje Mestnega sveta MOL, sklicane za 28. september 2009. 
 
K predlogu odloka je bil vložen amandma svetnika Zelenih Slovenije Mihe JAZBINŠKA. 
 
Po razpravi je bil dan na glasovanje najprej 
 
PREDLOG AMANDMAJA:  
 »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).  
 
      / amandma ni bil sprejet z 2 glasovoma za  4 proti od 7 navzočih članov/ 
 
 
in nato 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Odbor podpira sprejem 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. 
 
      /sklep je bil sprejet s 7 glasovi za  0 proti od 7 navzočih članov/ 
 
 



Obrazložitev 
 
Člani odbora so se seznanili s pojasnili predstavnika mestne uprave, da s tem aktom 
predlagana spremenjena lokacija uvozno-izvozne klančine ne bo onemogočila vožnje 
urgentnih vozil in primernega vozila javnega prevoza po bodoči peš coni Šubičeve ulice in da 
s svojo lego in obliko ne bo skazila mestne poteze. Poleg tega omogoča klančina na Šubičevi 
tudi povezavo z morebitno garažno hišo pod Južnim trgom.  
 
Odločitev o alternativnem predlogu uvoza iz Slovenske in izvoza na Šubičevo, kot je 
predlagan z amandmajem, bi zahteval spremembo projektne dokumentacije in prekinil že 
začeto izvajanje del. Zato odbor ni podprl vloženega amandmaja. 
 
 

PRIPRAVIL TAJNIK                                                                       PREDSEDNIK  
Jan SKOBERNE                                                                       Prof. Janez KOŽELJ, l.r. 
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