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MESTNA OBdNA IJUBIJANA
MESTNI SVET

Pobuda:
Predlaga izvedbo 17 strate5kih konferenc detrtnih skupnosti v Ljubtjani.

Odgovor:
Z vidika urejanja prostora je MOL izdelala gradivo z naslovom >Ljubljana 2025<<, ki predstavlja
izijo ranroja za celoten teritorij Mestne obdine Ljubljana. Predvsem je poudarjena vloga Ljubljane
kot glavnega mesta Republike Slovenije, Ljubljane kot centra osrednjeslovenske regije (SKTE3) in
kot trajnostnega mesta.

Kot dva temeljna dokumenta za dolgorodni razvoj Ljubljane je Mestni svet MOL 5. 7. 2010 sprejel
Obdinski prostorski nadrt MOL - Strateski del in Obdinski prostorski nadrt MOL - Izvedbeni del; za
oba dokumenta je bilo izdelano tudi Okoljsko porodilo. V obeh dolarmentih je bila poudarjena vloga
Ljubljane na Stirih ravneh:
l. Ljubljana kot center metropolitanskega ewopskega obmodja rasti, $er Ljubljana kot tudi

Slovenija optimalno izkori5da izjemno geostratesko lego stika med Sredozemljem in Centralno
Ewopo na eni strani ter Alp in Jugovzhodne Ernope na drugi strani.

2. Ljubljana kot glavno mesto Republike Slovenije, pri demer velja poudariti, da sta oba kljudna
prostorska dokumenta narejena prvid po osamosvojitvi Slovenije, po letu 1986 sprejetem planu
Ljubljana 2000.

3. Ljubljana kot centralno urbano naselje Osrednjeslovenske regije, kjer MOL v sodelovanju s

Svetom regije, Regionalnim razvojnim svetom in Regionalno razvojno agencijo LUR uspe5no
sodeluje; na primer v sodelovanju z Ministrstvom za promet ter Ministrstvom za okolje in
prostor je izdelana naloga Javni potni5ki promet v regiji.

4. Kot lokalna skupnost je MOL seveda v optimalni meri sodelovala s 17 CS pri nastajanju
omenjenih strokovnih gradiv in dokumentov. Obdinski prostorski nadrt - strateski del je bil
trikrat javno razgrnjen in javno obrarmavan v vseh 17 eS, obdinski prostorski nadrt - izvedbeni
delje bil dvakrat razgrnjen injavno obravnavan na vseh 17 eS. Predstavniki shokovnih sluZb
MOL, vkljudno z htpanomZoranom Jankovi6em in podZupanom Janijem Mddemdorferjer! so
sodelovali na javnih obravnavah, razlagali prostorske akte in strokovne podlage ter odgovarjali
na vprabanja. StaliSda do pripomb na prostorski plan so bila poslana na sedeZe vseh 17 iS.
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Nenazadnje Zelimo poudariti, da je v obeh prostorskih dokumentih poudarjen razvoj druZbenih
centrov v vseh posamidnih l7 eS, kar pomeni policentriden rawoj Mestne obdine Ljubljana. Mnenja
smo, da je oblikovanje posamidnih vizij rawoja posamidnih dS popolnoma nepotrebna atomizacija
prostorskega, druZbenega in gospodarskega razvoja Ljubljane.

Lep pozdrav,

Mag. Miran Gajiek, univ. dipl. ini. arh.
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