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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 svetniško pobudo: 
Pobuda za oblikovanje novega začasnega odbora Mestnega sveta MOL  
 
Predlagamo, da se v skladu z 32. členom  Statuta MOL ustanovi začasni delovni odbor. 
Predlagano ime: ZAČASNI ODBOR ZA VAROVANJE ARHITEKTURE MOL in LUR  .  
 
Ljubljana je v svetu prepoznana po svoji historični in moderni arhitekturi, v  Ljubljanski 
urbana regiji (LUR) pa nahajamo kvalitetno arhitekturno in etnološko dediščino. Začasni 
odbor za varovanje arhitekture kot organ MS MOL bo oblikoval in podpiral politike aktivnega 
varovanja historične arhitekture MOL in LUR in skrbel, da bo arhitektura kot objekt vselej 
celovito obravnavana. Kot arhitektura tipoloških in estetskih značilnosti s svojo 
konstrukcijsko zgradbo in bivalnim vzorcem, kot potresno statični objekt temeljen na 
obvladovani temeljni podlagi, kot napreden tehnični sistem in  oprema, kot sistem 
odgovornega vzdrževanja in spreminjajočih urbanih pogojev bivanja. Tako obravnavana in 
sprejeta v varstvo Mestnega sveta bo arhitektura Ljubljane in LUR zaživela svojo trajnostno 
razvojno usmeritev. Generacije naših potomcev bodo arhitekturo prevzemale v avtentični 
podobi kar je za identiteto kraja in njegovo uveljavljanje v svetu velikega pomena.  
 
Naloge začasnega odbora za varovanje arhitekture MOL in LUR so opredeljene s politiko 
aktivnega in celovitega varovanja historične arhitekture in njenega vključevanja v vsakdanje 
življenje in dogajanje. Zato bo predlagani začasni odbor deloval povezano z mestno upravo 
in pristojnimi mestnimi službami, o svojem delu poročal Mestnemu svetu in tako krepil ugled 
MOL kot pobudnika odgovorne politike. Ni dvoma, da bo tako zavarovana in znova oživljena 
arhitektura zajela širok javni interes in postala kvalitetno prizorišče kulture, turizma, 
dejavnosti, navdiha.  
 
Glavne naloge začasnega odbora za varovanje arhitekture MOL:  

1. Skrb, da se na organiziran način pri kvalificiranih službah zbere oziroma dopolni vsa 

dokumentacija historičnih in arhitekturno pomembnih objektov v MOL in LUR; 

2. Podpora celoviti politiki izvajanja arhitekturne, potresne, ekološke, tehnične in 

urbane obnove za namene varnega in kvalitetnega prebivanja; 

3. Politika aktivnega varovanja in gospodarjenja z najpomembnejšimi arhitekturnimi 

spomeniki in prostorskimi sklopi v Ljubljani in LUR; 

4. Iskanje najboljših možnosti za kvalitetno vključitev historične in pomembne mestne 

arhitekture v dogajanje mesta in LUR; 

5. Iskanje politik in možnosti, da se historična arhitektura MOL in LUR vzdržuje skozi 

primerne vsebine in dejavnosti; 



 

 

6. Ustvarjanje politik odprtega soočenja historične in moderne arhitekture v izgradnji 

mesta in oblikovanju krajine v LUR; 

7. Opozarjati na pomen mestnih historičnih predelov, kvalitetnih arhitektur in arhitektur 

mojstrov Ljubljanske arhitekturne šole; 

8. Sprotni odziv na izzive čase v arhitekturnem in urbanem razvoju mesta in 

vključevanje vse zainteresirane javnosti v razprave; 

 
S tem je izkazan pomen in potreba po ustanovitvi začasnega odbora za varovanje 
arhitekture MOL in LUR. 
 
Ljubljana, 24. 01. 2011                                                                   Mirko Brnič Jager l.r 
.                                                                                                            Mestni svetnik 
 


