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Mestni svet 

Mestne občine Ljubljana 

Mestni trg 1 

1000 Ljubljana  

 

 

Zadeva: Kolizej  

 

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL v Svetniškem klubu Levica naslavljamo na 

župana MOL svetniško pobudo in prosimo za pisni odgovor. 

 

V medijih z zaskrbljenostjo beremo, da se želi še en poslovno-stanovanjski kompleks v Ljubljani 

spremeniti v hotel, in to na območju središča mesta, kjer je že zgrajenh oziroma ravno raste že nekaj 

velikih hotelskih kompleksov. Na mestu porušenega Kolizeja naj bi zrastla poslovno-stanovanjska 

stavba. Spomnimo, da je ministrstvo za kulturo vlagatelju že leta 2009 kot izravnalne ukrepe, da je bil 

kulturni spomenik Kolizej lahko zrušen, predpisalo, da mora vlagatelj osrednji prostor v novem objektu 

nameniti kulturni dejavnosti, poleg tega pa je moral kot izravnalna ukrepa plačati še 500.000 evrov za 

izdelavo projektne dokumentacije za Cukrarno in 250.000 evrov za obnovo dela strehe Cukrarne, še 

enega kulturnega spomenika lokalnega pomena (vir: https://www.dnevnik.si/1042916141). 

 

Sedaj je družba Reitenburg na oddelku za urejanje prostora MOL zaprosila za nekatere spremembe 

prostorskega načrta in si prizadeva spremeniti prostorske izvedbene pogoje na območju nekdanjega 

Kolizeja. Poleg tega, da si želi na fasadi palače Schellenburg ob Župančičevi ulici gradnjo balkonov 

prek gradbene meje, na fasadi ob Gosposvetski cesti prek gradbene linije oziroma meje izvesti do pol 

metra široke napušče in del kletne etaže urediti prek meje gradbene parcele, ne namerava več graditi 

poslovnih prostorov in kulturne dvorane, temveč namesto tega hotel. Kot smo lahko prebrali, naj bi šlo 

za še enega v vrsti hotelov višje kategorije (vir: https://www.dnevnik.si/1042918885).  

 

V Levici menimo, da je sprememba namembnosti neupravičena, saj še enega hotela v delu Ljubljane, 

ki je s hotelskimi storitvami najbolj nasičen, vsekakor ne potrebujemo. Ob tem pa sprašujemo Mestno 

občino Ljubljana, kakšno je vaše mnenje do gradnje še enega velikega hotela v mestnem središču. Ali 

se vam zdi takšna rešitev ustrezna? Ali boste sledili dogovoru investitorja s kulturnim ministrstvom in 

vztrajali, naj spoštuje prvotne obljube, da bo na tem mestu izgradil kulturno dvorano in poslovno-

stanovanjski kompleks?  

 

Tovariški pozdrav, 

dr. Asta Vrečko, 

v imenu Svetniškega kluba Levica 
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