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Zadeva: Čevljarski most 

  

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

župana MOL pisno svetniško vprašanje in prosimo za pisna pojasnila glede postavitve gostinskega 

lokala na Čevljarskem mostu. 

 
Javni prostor v središču Ljubljane je že dolgo podrejen interesom kapitala, saj se trži vsak kvadratni 

milimeter. Ta prostor izkoriščajo tudi gostinci za svojo dejavnost, MOL pa to mirno dopušča, ali celo 

spodbuja. Po stari Ljubljani in nabrežjih Ljubljanice je prehod za osebe na invalidskih vozičkih ali z 

otroškimi vozički praktično onemogočen, tudi vsem ostalim je sprehajanje po teh površinah oteženo 

zaradi koncentracije vrtov gostinskih lokalov iz obeh strani, ki ne puščajo več svobode gibanja po 

javnem prostoru. Na vse te težave in degradacije javnega prostora ter kulturne dediščine tudi z 

oglasnimi panoji in svetlobnimi vitrinami smo že večkrat v Levici opozarjali, a žal brez uspeha. 

 

Še en grob poseg v javni prostor v imenu turistifikacije mesta pa se je nedavno zgodil na Čevljarskem 

mostu, ko se je vrt nekega lokala preseli kar na sam most! Most je delo Jožeta Plečnika in Plečnikova 

Ljubljana se je ravno pred dvema mesecema vpisala na Unescov seznam kulturne dediščine, zato je to 

še toliko bolj nedopustno, da se na tem mostu kar naenkrat pojavi  vrt gostinskega lokala.  

 

Pozivamo vas, da prenehate izdajati dovoljenja za takšne »začasne« rabe privatizacije javnega prostora, 

saj te kot lahko vidimo, rade potihoma postanejo stalne. Tudi če bo vaš odgovor, da gre za »začasno« 

rabo, to ni odgovor, saj začasno, kot vedno znova lahko vidimo, rado postane stalno in na takem 

spomeniku tudi začasna privatizacija javnega prostora ne bi smela biti dovoljena. Ali je res potrebno 

tržiti čisto vsak kotiček mesta? Sprašujemo torej vas, zakaj ste v mesecih, ko je bil Plečnik vpisan na 

Unescov seznam, dovolili postavitev gostinskega vrta na Čevljarskem mostu, ki je zaščiten spomenik. 

Prav tako vas pozivamo, da razmislite o politikah spodbujanjaprivatizacije javnega prostora s strani 

gostinskih lokalov in zavzamete stališče, da bo javni prostor ponovno na voljo ljudem in ne 

potrošnikom.  

 

Tovariški pozdrav,  

 

dr. Asta Vrečko, 

                                                                   v imenu Svetniškega kluba Levica  

 



 

 

 

 


