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Zadeva: Trg Republike  

  

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 drogov na Trgu 

republike. 
Ponovno se na MOL obračamo z vprašanjem glede postavitve zastav na visokih drogovih na Trgu 

republike, prvotno Trgu revolucije. V odgovoru na naše vprašanje zastavljeno na majski seji MOL 

pišete, da je odziv strokovnjakov povezan s situacijo v državi in odnosom do vlade. To je seveda 

izjemno podcenjujoč odnos do vseh strokovnjakov, ki postavitvi nasprotujejo, saj jim s tem odvzemate 

možnost razsodne odločitve v skrbi za kulturno dediščino, ker se ne strinjajo z odločitvijo vodstva 

občine. Hkrati pa se sklicujete na mnenje prof. Koželja, ki je brez dvoma strokovanjk za modernistično 

arhitekturo in urbanizem, a hkrati na visoki politični funkciji, za razliko od drugih strokovnjakov, ki 

jim to očitate.  

Odgovoru ste priložili soglasje ZVKDS, izdano 26. 4. 2021, ki dovoljuje postavitev zastav zgolj do 

konca leta 2021, do konca predsedovanja Slovenije Svetu EU, nato pa je potrebno drogove odstraniti 

in vzpostaviti prvotno stanje. Vprašanju Levice, ali razmišljate o stalni postavitvi drogov, ste se takrat 

izognili. V medijih pa se je prav začasnost večkrat poudarila. Sedaj pa smo lahko prebrali, da bodo 

zastave ostale za stalno.  

Trg republike je eden najpomembnejših urbanističnih dosežkov  povojnega razvoja Ljubljane in 

celostno avtorsko delo enega najpomembnejših slovenskih arhitektov.. Postavitev zastav degradira tako 

delo Edvarda Ravnikarja kot Vinka Glanza, arhitekta slovenskega parlamenta, ki je prav tako zaščiten 

kot spomenik državnega pomena, ter kiparjev Karla Putriha in Zdenka Kalina, katerih delo krasi portal 

parlamenta, ki ga sedaj zakrivajo zastave. Gre za grob poseg v javni prostor in v varovano vplivno 

območje spomenikov.  

 

V 10. členu  Odloka o razglasitvi območja Trga republike v Ljubljani za kulturni spomenik državnega 

pomena, piše:  

Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa: 

-        ohranjanje urbanistične zasnove arhitekta Ravnikarja in arhitekturnih gabaritov na območju 

prizidka Gimnazije Jožeta Plečnika (Šubičeva 1 a), Plečnikovega trga in nekdanjega poslovnega 

objekta podružnice Ljubljanske banke (Ulica Josipine Turnograjske 6) z zazelenitvijo, 

-        obnovo in vzdrževanje ureditve Plečnikovega trga z urbano opremo in kamnitimi stebri, 

postavljenimi ob ureditvi trga, z upoštevanjem izhodišč arhitekta Antona Bitenca, 



 

 

-        na vplivnem območju spomenika je prepovedano spreminjanje višinskih gabaritov objektov zaradi 

ohranjanja funkcije spomenika in njegovega območja ter pogledov na spomenik. 

 

Pogled na parlament bo tako sedaj ostal zakrit z zastavami, med dvema spomenikoma državnega 

pomena pa ovira. Podobo slovenskega parlamenta, osrednje ustanove demokracije, pa zakrivajo 

zastave. 

Stroka se je ponovno oglasila tudi ob novici, da bodo zastave ostale, in opozorila, da gre za neprimeren 

poseg v kulturno dediščino na najvišjem nivoju (v prejšnjem odgovoru navajate postavitev zastav na 

Bavarskem dvoru, kljub temu da je jasno, da območji nista primerljivi, kar se tiče zaščite kulturne 

dediščine. Tam recimo sedaj stoji hotel). 

Zanima nas, kdo je zaprosil za stalno postavitev in s kakšno strokovno obrazložitvijo. Kako je lahko 

utemeljeno soglasje, ki je jasno časovno omejilo postavitev, v tej novi situacijo spremenilo svoja 

izhodišča? Zato prosimo tudi za kopijo izdanega soglasja ZVKDS. Kakšna je pravna podlaga, ki 

omogoča takšen poseg? Ponovno vas pozivamo, da premislite to potezo, najdete za zastave, če se vam 

zdijo nujno potrebne, drugo lokacijo, najpomembnejše spomenike kulturne dediščine pa s temi z njimi 

ne obremenjujete.  

 

Tovariški pozdrav,  

 

dr. Asta Vrečko, 

                                                                   v imenu Svetniškega kluba Levica  

 


