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ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

 
 
V skladu z 97. členom Poslovnika MOL, v imenu svetniškega kluba SDS, zastavljam županu 
svetniško pobudo: 
 
Pobuda za izvedbo javnega anketnega natečaja za ureditve Slovenske ceste.  
 
Oddelek za urejanje prostora je v odgovoru na svetniško vprašanje izpostavil stavbno 
prometni značaj Slovenske ceste kot zadostno osnovo za njeno končno oblikovanje. Prav ta 
manko v prepoznavanju in razumevanju prostorskih potencialov Slovenske ceste zahteva, 
da se odpro vrata široki javni razpravi tako strokovnjakov kot »laikov«. Oddelek za 
urbanizem je zadržan opazovalec Slovenske ceste, saj ves potencial vidi v vprašanju: 
»koliko bodo na potezi od Gosposvetske do Šubičeve, kjer je načrtovana ukinitev osebnega 
prometa, široki pločniki in vozni pasovi, kje bodo postajališča LPP, kakšno bodo koški in 
klopi, tlaki in kje bodo zasajena drevesa«. Ta ocena je nezadostna in za razpravo 
nekoristna. Bistvo Slovenske ceste so trgi in javne površine, ki se stekajo na Slovensko 
cesto in soustvarjajo izjemno dramatičen prostor, ki pa je danes povsem neopazen in 
nepovezan. Oko neprizadetega opazovalca ga bo zaradi manjkajočih urbanih členov videlo 
v prav takšni klavrni podobi kot je v opisu Oddelku za urbanizem. Posamezni trgi, ki 
pripadajo organizmu Slovenske ceste, loči od Slovenske ceste le pločnik, v kakšnem 
segmentu le prehod ali pa so še za korak dalje od cestnega roba. Vse te trge je potrebno 
povezati v dinamično odprt in logično prepletajoč prostor v katerem je Slovenska cesta 
vraščena kot hrbtenica sistema. Obširen prostor raznolikih trgov in parkov ob Slovenski 
cesti je potrebno oblikovat v  vsebinsko celoto. In šele tukaj se prične zgodba o razvojnih 
potencialih, ki zajema stavbne površine za javni in stanovanjski program.  
 
Pomen in potenciali Slovenske ceste so bistveno drugačni od predstav, ki jih prepoznavajo 
posamezniki na Oddelku za urbanizem. Anketni natečaj, katerega se bodo udeležili 
strokovnjaki, ki obvladajo govorico mesta, bo presegel strokovno utrujenost, ki želi imeti 
zadnjo besedo pri oblikovanju najpomembnejše urbane poteze moderne Ljubljane. Zato 
prav tako kot za Južni trg predlagamo, da: 
 
Se na dnevni red pete seje MS MOL uvrsti anketni natečaj za Slovensko cesto s  
pripadajočimi trgi in javnimi površinami in odprtimi vprašanji arhitekturno 
prostorskih ureditev, vsebinske zasnove poslovnih, stanovanjskih, kulturnih, 
gostinskih, zabaviščnih sklopov, javni in mirujoči promet, itd. Tako izpeljan natečaj 
bo osnova za drugostopenjski arhitekturno urbanistični projektni natečaj.  
 
 



 

 

 
V ta namen zadolžimo župana, da poskrbi, da bo razpisna dokumentacija pripravljena 
kvalitetno in v roku. 
 
Pričakujemo da bo razpisna dokumentacija za anketni natečaj za prostorsko in 
vsebinsko preobrazbo Slovenske ceste predana Odboru za urejanje prostora in 
urbanizem MOL v pregled in potrditev za peto sejo MS MOL. 
 
 
Samo na ta način bomo iz otopelih predstav izluščili avtentično podobo Slovenske ceste in 
Ljubljani omogočili prostorski razvoj izjemnih prostorskih danosti. 
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