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Zadeva: Načrtovane spremembe v OPN za AKC Metelkova mesto
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 Načrtovanih spremembe v
OPN za AKC Metelkova mesto
Mestna občina Ljubljana je v spremembe občinskega prostorskega načrta vključila tudi predlog, da bi
na območju Avtonomnega kulturnega centra Metelkova, natančneje na območju metelkovskega
športnega igrišča, zgradila parkirno hišo, poleg tega pa bi širila prostore hostla Celica. Tako bi ta del
območja oddvojili od preostalega dela AKC Metelkova, čeprav gre v praksi za enotno območje, na
katerem se razvijajo in odvijajo številne dejavnosti alternativne kulture v Ljubljani. S tem pa bi se rušila
še zadnja avtonomna cona v Ljubljani, z namenom še večje turistifikacije in gentrifikacije mesta.
Predlaganim rešitvam so uporabniki Metelkove so nemudoma nasprotovali, tudi v javnosti je novica
dobila močan odziv, saj si prebivalci in prebivalke mesta ne želijo še več hotelov in turističnih
nastanitev ter garažnih hiš.
V Levici se pridružujemo mnenju uporabnikov AKC Metelkova, da gre za »izjemno resen poseg v tkivo
ne zgolj avtonomnega kulturnega centra, temveč tudi same četrti Tabor, katere sestavni del so«. AKC
Metelkova je pomembno stičišče alternativnega in institucionalnega kulturnega, socialnega in
družbenopolitičnega dogajanja v Ljubljani ter predstavlja nepogrešljiv del ljubljanske kulturne,
nevladniške in aktivistične scene, ki jo MOL rada izkorišča tudi za turistično promocijo mesta. Ob tem
je še toliko bolj ironično dejstvo, da želi MOL prav na zemljišču, kjer danes stoji športno igrišče,
zgraditi parkirno hišo.
V Levici vas tako sprašujemo, kako ste se sploh lahko odločili, da bi Metelkovi odvzeli del prostora za
gradnjo parkirne hiše in prizidka hostla? Kako opravičujete dodatnih turističnih kapacitet, v mestu, ki
je preplavljeno s hoteli in hostli, ves čas se gradijo novi? V času epidemije bi bil primeren čas tudi za
razmislek o turistični strategiji, ki temelji na kvatifikaciji nočitev, v prid trajnostnega turizma. Ne pa
da želi MOL posegati v živo mestno četrt z rušenjem športnegaigrišča in prostora alternativne kulture
zaradi garaž ter dodatnih postelj. Zanima nas, s čim opravičujete izgradnjo parkirne hiše? To je
ponovno v nasprotju z zeleno prestolnico, za katero se oklicuje Ljubljana, prav tako ni v skladu s
trajnostno mobilnostjo. V bližini je že nekaj garažnih hiš, ena prav konkretno pod Metelkovo, ki bi
lahko v primeru neizkoriščenosti, nudila dodatne parkirne prostore za stanovalce, če so ti potrebni. V
neposredni bližini pa je železniška in avtobusna postaja ter veliko parkirišč. Kako je ta garažna hiša v
skladu z drugimi predvidenimi parkirišči v okolici? Kamu naj bi bila namenjena?

V Levici smo prepričani, da so ti posegi v tkivo Metelkove, ki je avtonomen kulturen prostor, povsem
napačni in ne smejo biti realizirani. MOL pozivamo naj odstopi od predvidenih sprememb tega
območja in naj v prostor avtonomnega centra ne posega brez dialoga z njegovimi uporabniki in
uporabnicami.
Tovariški pozdrav,
dr. Asta Vrečko,
v imenu Svetniškega kluba Levica

