Številka: 90000-13/2019-31
Datum: 17. 6. 2019
k 2. točki

Mestni svet
Mestne občine Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana
Zadeva: Selitev ljubljanskih fakultet iz mesta
V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL v Svetniškem klubu Levica naslavljamo na
župana MOL pisna svetniška vprašanja in prosimo za pisna pojasnila.
Univerza v Ljubljani namerava v neposredno bližino Fakultete za kemijo in Fakultete za
računalništvo in informatiko ob Večni poti na Brdu v prihodnje preseliti tudi Fakulteto za farmacijo
in Fakulteto za strojništvo z Aškerčeve ceste. Na območju več kot 50.000 m2 bo zraslo novo
tehnološko središče.
V medijih smo prebrali, da zamisel temelji na idejnih projektih, zato v Levici opozarjamo pristojne
odločevalce, da selitev omenjenih fakultet ni v skladu z vizijami dolgoročnega razvoja mesta
Ljubljana. V Občinskem prostorskem načrtu je zasnova prostorskega načrtovanja institucij visokega
šolstva usmerjena tako, da se bodo fakultete, akademije, visoke šole in drugi visokošolski zavodi še
naprej razvijali v posameznih jedrih v mestu. Med temi univerzitetnimi območji in študentskimi
domovi naj bi se zagotovil zmogljiv javni prevoz ter ustrezna kolesarska infrastruktura. V območjih
naj bi bile locirane vse dopolnilne dejavnosti, potrebne za delo in bivanje študentov in profesorjev.
Prosimo za pojasnila na naslednja vprašanja:
- Fakulteti bodo gradili na poplavnem območju. Ali ni predvideni projekt preveč obremenilen za
okolje, predvsem kar se tiče podzemnih vod in spremenjenih poti meteornih vod?
- Fakulteti bosta mejili na Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter Pot spominov in
tovarištva. Menimo, da zaščitenega območja ne bi smeli omejevati, temveč bi morali kakovostne
zelene površine zaščititi in pustiti možnost širitve nadaljnjega razvoja območja. Kakšno je vaše
stališče?
- Na kakšen način so s projektom seznanjeni krajani in kakšno je stališče četrtne skupnosti do
nameravanega posega?
- Fakulteti bosta zaradi dislokacije območja slabše dostopni z JPP. Kakšne povezave javnega prevoza
študentov do fakultet so predvidene? Kakšna bo ureditev mirujočega prometa?
- V kateri fazi je projekt povezave krožne kolesarske poti okrog Rožnika in Šišenskega hriba?
- Kakšno je vaše stališče glede zgoščevanja mesta in koncepta, da je prostor za univerzitetne
izobraževalne ustanove v središču mesta?
Država ima v lasti nekaj primernih degradiranih površin za omejeno gradnjo: npr. zemljišče velike
gradbene jame pri Bežigrajskih dvorih, območje Tobačne tovarne … Zakaj uničevati zeleni pas ob
Poti spominov in tovarištva in omejevati zeleno oazo sredi urbanega okolja?
Tovariški pozdrav,
Milan Jakopovič,
vodja Svetniškega kluba Levica

