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ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

V skladu z 97. členom Poslovnika MOL, v imenu svetniškega kluba SDS, zastavljam županu ter 

pristojnim službam naslednjo  

 
pobudo za izvedbo anketnega natečaja za prostorski razvoj ureditve Južnega trga v 
centru Ljubljane.  
 
Oddelek za urejanje prostora Mestne občine Ljubljane je v odgovoru na pobudo za izvedbo 
dvostopenjskega javnega anketnega in projektnega arhitekturno urbanističnega natečaja za 
Južni trg podal odgovor, v katerem je predstavljenih več neznank. Prav te pa pritrjujejo 
pobudi za izvedbo anketnega natečaja za to pomembno mestno lokacijo za katero moramo 
že sedaj dobiti odgovor, kakšen naj bo prostorski in vsebinski razvoj Južnega trga v širokem 
javnem interesu. 
 
V odgovoru Oddelka za urejanje prostora se izpostavlja vloga države, kot solastnice 
območja in predlog za novo SNG Dramo s poudarkom da: »dogovori (z državo) še niso 
pripeljani do povsem jasnih zaključkov.« 
 
Anketni natečaj ne prejudicira nobenega stanja lastništva in že sproženih pobud, ampak 
konstruktivno prispeva k razmišljanju in naboru idej, ki so za ta prostor izredno pomembna. 
Samo na ta način se bo javni interes na tej lokaciji lahko oblikoval in pognal kolesje 
prostorskega razvoja.  
 
Anketni natečaj, kot prva faza nabora idej za oblikovanje vsebinskih izhodišč kasnejšega 
projektnega natečaja je nujno potrebna poteza za katero, kot pobudnik stoji Mestni svet 
MOL, kot organ v katerem se združuje in oblikuje javni interes in pobude občanov. Zato 
predlagamo, da Mestni svet MOL potrdi pobudo in naloži županu, da izvede postopke za 
izvedbo prve faze javnega natečaja, anketni natečaj za Južni trg. 
 
V izogib zaostajanju v prostorskem razvoju, parcialnim obravnavam in strokovnim 
zadregam, ki se kopičijo na lokaciji Južnega trga, podajamo pobudo za 5. Sejo MS MOL za: 
Pripravo razpisnega gradiva za izvedbo anketnega natečaja za nabor idej o 
prostorskem in arhitekturnem razvoj Južnega trga, ki ga bodo pripravile strokovne 
službe MOL. 
 
Župan MOL naj poskrbi, da bo gradivo pripravljeno kvalitetno, izhodiščno vprašanje 
pa spodbudno podano. 
Pripravljeno gradivo za anketni natečaj naj se preda na Odbor za Urejanje prostora in 
urbanizem v potrditev kot gradivo za peto sejo MS MOL.   
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