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Zadeva: Odpravek sklepa - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje urejanja v mestnem središču – za dele območij urejanja CO 1/6 
Čopova ulica in CO 1/13 Južni trg 
 
SKLEP:  Svet ČS Center se je seznanil s Predlogom Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja v mestnem središču – za dele 
območij CO 1/6 Čopova ulica in CO 1/13 Južni trg.  
 
Ob tem Svet Četrtne skupnosti Center sprejema sklep, da bo redno spremljal dogajanje in 
uresničevanje Odloka o prostorskih in ureditvenih pogojih za območje urejanja v mestnem 
središču – za dele območij urejanja CO 1/6 Čopova ulica in CO 1/ 13 Južni trg in v primeru 
opažanj kršitev odloka opozarjali investitorje in pristojne organe. 
 
Obrazložitev:  Namen uvrstitve te točke na dnevni red seje Sveta Četrtne skupnosti Center je bil 
preveriti, ali so predlagatelji proučili opozorila in predlog, ki jih je svet sprejel na svoji redni 22. seji 
24. 6. 2009, ko je obravnaval Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja v mestnem središču – za dele območij CO 1/6 
Čopova ulica in 1/13 Južni trg. Odgovor na naš predlog v zvezi s hotelom Slon, da se namesto 
začasne namestitve avtodvigala preuči možnost uvoza med arkadami s Slovenske ceste (razpon 3 
m) in odgovor na naše opozorilo, da bo načrtovano povečanje kapacitet hotela Slon iz sedanjih 
170 na 220 sob zahtevalo izgradnjo več kot načrtovanih 40 parkirnih mest v kletni etaži, sta 
podana v obrazložitvi k predlogu odloka in smo se z njima seznanili. Prav tako smo se seznanili z 
odgovorom na naše opozorilo v zvezi s krčenjem zelenih površin v parku Knafljevega prehoda. 
Odgovore sprejemamo na znanje, vendar bomo redno spremljali dogajanja in uresničevanje določil 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
urejanja v mestnem središču – za dele območij urejanja CO 1/6 Čopova ulica in CO 1/13 Južni trg. 
Odlok namreč določa ureditvene pogoje za izredno občutljivo območje v samem središču mesta, ki 
vsekakor zahteva dosledno spoštovanje vseh pogojev določenih v odloku. 
 
Pripravila: 
Teja Kranjc 
                       po pooblastilu 

                                                                                                   Meta Verbič 
                                                                         Podpredsednica Sveta Četrtne skupnosti Center 
                                                                                           Mestne občine Ljubljana 

 
 
V vednost: 
- MOL, MU, OUP  
- MOL, MU, SLS 

mailto:mol.center@ljubljana.si

