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Številka: 03200-4/2011-44 

Datum: 14. 4. 2011 

 

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

MESTNI SVET 

 

 

 

ZADEVA: Odgovor na svetniško pobudo št. 03200-4/2011-22 g. Mirka Brniča Jagra (SDS) v 

zvezi z urejanjem Južnega trga na območju mestnega centra s 4. seje MS 

 

Pobuda: 

Priprava razpisnega gradiva za izvedbo anketnega natečaja za nabor idej o prostorskem in 

arhitekturnem razvoju Južnega trga, ki ga bodo pripravile strokovne službe MOL. 

Župan naj poskrbi, da bo gradivo pripravljeno kvalitetno, izhodiščno vprašanje pa spodbudno 

podano. 

Pripravljeno gradivo za anketni natečaj nas se preda na Odbor za urejanje prostora in 

urbanizem v potrditev kot gradivo za peto sejo MS MOL. 

 

Odgovor: 

Razumemo, da je sedanja namera RS glede ureditve novega, gledališkega objekta resna in da je 

posledično podan tudi že dober nastavek za preureditev tega degradiranega mestnega območja. Ko 

bodo ustvarjeni pogoji, še posebej finančni, za izvedbo okvirno predvidene investicije, pa bo 

smiselno soglasno med RS, MOL in morebiti tudi drugimi partnerji voditi ostale oziroma nadaljnje 

aktivnosti – priprava OPPN, arhitekturni natečaj ipd, ki bodo uokvirjene z želenim programom in 

tedaj že opredeljenimi kapacitetami objekta oziroma območja. 

 

Anketni natečaj za lokacijo Južni trg v času, ko so osnovne namere predvidenega investitorja, torej 

Republike Slovenije, v tem območju že znane in utemeljene tudi z vidika potreb sektorja kulture in ne 

nazadnje tudi z danostmi mestnega prostora, ne bi prinesel potrebnega rezultata, temveč oblikoval le 

nov, dodaten nabor idej za lokacijo, ki pa bi bile najverjetneje v opreki z namero 

lastnika/naložbenika. V kolikor pa bi v nadaljevanju RS odstopila od sedanje vizije oziroma namere, 

pa ocenjujemo pobudo glede izvedbe anketnega natečaja ali podobnih aktivnosti, kot zelo 

dobrodošlo. 

 

Obširnejši odgovor v zvezi z nekaterimi vidiki problematike Južnega trga smo sicer podali že na 

predhodni seji. 

 

Lep pozdrav, 

 

 

Pripravila:  
Alenka Pavlin, univ. dipl. inž. arh. 

Vodja Odseka za PIA in prenovo 

 

  

 

Mag. Miran Gajšek, univ. dipl. inž. arh. 

Načelnik 

V vednost: 

- MOL OUP: ALP, zdg 


