
 

 

Številka: 03216-6/2014-5 

Datum: 1. 7. 2014 

 

 

k točki 8 

Mestna občina Ljubljana 

Mestni svet 

 

 

POROČILO 

 

Odbor za urejanje prostora in urbanizem je na 32. redni seji, dne 1. 7. 2014, obravnaval akt kot 

pristojno delovno telo, ki je uvrščen na 36. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicana za 

7. 7. 2014.  

 

Ob obravnavi točke 

 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za dele območij 

urejanja CO 1/27 Šumi, CT 10 Slovenska cesta, CT 11 Slovenska cesta in CT 29 Križišče 

Drama 

 

je odbor k tej točki dodatno prejel še amandma Svetniškega kluba SDS z dne 24.6.2014 in v razpravi 

prejel zadovoljive odgovore na podane pripombe članov odbora. Odbor je seznanjen, da se za to 

območje spremeni lega vstopne klančine v kletno etažo, da se posledično z aktom določi sprememba 

prometne ureditve in dovoli programsko odprto načrtovanje izrabe objekta ali za stanovanjsko ali za 

kulturno dejavnost. Odbor vloženega amandmaja ne podpira. 

 

 

Po zaključeni razpravi je sprejel 

 

SKLEP: 

Odbor za urejanje prostora in urbanizem podpira sprejem predloga Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za dele območij urejanja CO 1/27 Šumi, CT 10 

Slovenska cesta, CT 11 Slovenska cesta in CT 29 Križišče Drama. 

 

 

Sklep je bil sprejet s           4 glasovi za in                     1 glasom proti                 od 5 navzočih. 

 

 

 

AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 

V 17. členu Predloga Odloka Šumi se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 

 

Konstrukcijske in instalacijske elemente, ki predstavljajo nastavke za nadaljevanje 

gradnje nad pritličjem, to so jekleni armaturni elementi, odprti betonski nastavki, vsi 

prekinjeni instalacijski vodi itd, je potrebno nadkriti s stekleno zaščitno konstrukcijo. 

Celoten prostor konserviranih konstrukcij in inštalacij se opremi s sistemom za 

uravnavanje vlage in je dostopen po glavnem stopnišču objekta. Prostor zaščitenih 

konstrukcij in instalacij naj bo osvetljen in inkorporiran v zunanjo ureditev parterja. 



 

 

Načrt steklene zaščitne konstrukcije konstrukcijskih in inštalacijskih nastavkov nad 

pritličjem je sestavni del PGD in projekta za izvedbo in obvezna sestavina dokumentov 

za izdajo začasnega uporabnega dovoljenja. 

 
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek. 

 

 

Amandma ni bil sprejet z          1 glasom za in                     4 glasovi proti                 od 5 navzočih. 

 

 

 

 

Pripravil 

Jan Skoberne 

Višji svetovalec I. 

 Prof. Janez Koželj,l.r. 

Predsednik 

 


