
 

 

Številka: 03216-7/2013-6 

Datum: 2. 9. 2013 

 

k točki 7 

 

 

Mestna občina Ljubljana 

Mestni svet 

 

 

 

POROČILO 

 

Odbor za urejanje prostora in urbanizem je na 24. redni seji, dne 2. 9. 2013, obravnaval akt kot 

pristojno delovno telo mestnega sveta, ki je uvrščen na 28. sejo Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana, sklicana za 16. 9. 2013. 

 

Ob obravnavi točke 

 

Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 106 – Kolizej,  
 

 

in po zaključeni obravnavi je odbor sprejel 

SKLEP: 

 

Odbor za urejanje prostora in urbanizem podpira sprejem Dopolnjenega osnutka Odloka o 

občinskem podrobnem prostorskem načrtu 106 – Kolizej skupaj s pripombami članov odbora. 

 

Pripombe članov odbora: 

 

1. Besedilo odloka je treba spremeniti tako, da bodo prometne rešitve usklajene z  

načrtovanimi ureditvami Gosposvetske ceste. Predvidi naj se drevored med cestiščem in 

pločnikom s kolesarsko stezo v območju predvidene novogradnje. 

 

2. Preveri naj se moţnost zasaditve drevoreda vzdolţ novogradnje ob Zupančičevi ulici. 

 

3. V pritličju stavbe A ob Gosposvetski cesti naj bodo dovoljene samo javno dostopne 

dejavnosti. Preveri naj se, da bo etaţna višina pritličja najmanj 4.00 m. 

 

4. V stavbi A ali B je potrebno zagotoviti več namensko dvorano za izvajanje kulturno 

umetniškega programa! 

 

5. Za potrebe novih stanovalcev je treba zagotoviti otroško igrišče in športne površine. Preveri 

naj se moţnosti, da se igrišče za majhne otroke uredi v okviru nove gradnje, za večje otroke 

in šport pa se zagotovi površine s prenovo obstoječega igrišča v Parku slovenske 

reformacije, za katero se zaveţe investitorja v okviru plačila komunalnega prispevka. 

 

6. Ozelenitve prostih površin znotraj območja urejanja se predvidi v programu komunalnega 

urejanja zemljišč, ki se financirajo iz sredstev MOL po rednem programu komunalnih 

dejavnosti. 



 

 

 

 

Obrazložitev pripomb 1-3 

V pripombah navedene spremembe niso predvidene z osnutkom akta, zato je v prometnem delu 

potrebno grafike in besedila akta uskladiti z načrti za preureditev Slovenske in Gosposvetske ceste. 

 

Vozišče Gosposvetske ceste bo zoţeno, moţna bo ureditev enostranskega drevoreda, kriţišče 

Ţupančičeve ulice, Gosposvetske ceste inVošnjakove ulice bo spremenjeno v klasično štirikrako 

kriţišče s prehodi za pešce in kolesarje v vseh smereh, prav tako bo spremenjena ureditev postajališč 

LPP ipd. 

 

 

 

Sklep je bil sprejet s             4 glasovi za in                     0 glasom proti                 od 4 navzočih. 

 

 

 

 

Pripravil 

Jan Skoberne 

Višji svetovalec I. 

 Prof. Janez Koželj, l.r. 

Predsednik 

 

 


