Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana z Okoljskim poročilom k spremembam in
dopolnitvam Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana od 24.10.2017 do
24.11.2017

Pripomba na Strateški del - odlok
Navodilo: preverite vaše podatke in jih po potrebi dopolnite. V nadaljevanju navedite pripombo in jo obrazložite. Polja, označena z *
morajo biti izpolnjena. Na koncu ne pozabite pripombe oddati s klikom na gumb "Pošlji pripombo".

Pripomba številka 654 je bila
uspešno oddana 24.11.2017 ob
18:06.

1. Podatki o vlagatelju pripombe
Ime*:

Martina

Priimek*:
Naziv pravne osebe:

Lipnik

(obvezno izpolniti, če vlagate
pobudo v imenu pravne osebe)

Naslov*:
(ulica, hišna številka)

Pošta*:
(poštna številka, pošta)

DUO
Frankopanska 27
1000 Ljubljana

Telefon:
Elektronski naslov:

martina.lipnik@siol.net

Ste vlagatelj pobude, na podlagi katere je pripravljena sprememba OPN MOL ID?*

da

ne

2. Kratek opis vsebine pripombe* (največ 1000 znakov)
Na spremembo v poglavju 4.2.3. pod oznako spremembe vlagam naslednjo pripombo:
Starteški cilji morajo biti izvedljivi in izvedeni v praksi. med njimi tudi:
– zagotoviti dobro dostopnost in enakomerno razporejenost zelenih površin, enakovredno za vse prebivalce,
– zagotoviti ustrezno klimatsko, bivalno in ekološko kakovost v urbanem okolju,
Za izboljšanje kakovosti bivanja v mestu strateška zasnova zelenih površin predvideva tudi vzpostavitev omrežja
parkov.
Kot centralni mestni parki so opredeljeni:
– Tivoli, ipd., Druge manjše obstoječe parkovne površine v centru mesta, kot so park Zvezda, Park slovenske
reformacije, Miklošičev park, bodo ohranjene v obstoječem obsegu ter vsebinsko in oblikovno nadgrajene.
– Predvideni novi lokalni in tematski parki bodo v prostoru mesta razporejeni po kriteriju petminutne peš
dostopnosti. Lokalne parke je treba zagotoviti tudi v vseh novih območjih poselitve.
KDO NADZIRA IZVAJANJE STRATEGIJE na nivoju IZVEDBENEGA DELA?

3. Obrazložitev pripombe*
OPN MOL - ID na vplivnem območju kulturnega spomenika cerkve sv Jerneja v Šiški (Plečnikovega spomenika)
ne prikazuje formalno veljavnega stanja zazelenitve in parkovne ureditve, s tem omogoča njegovo
nenadzorovano odstranitev, kar je (neupravičen) zasebni lastnik nepremičnine tudi izvedel. OPN MOL namesto
parka ob križišču Resljeva ulica z Trubarjevo park ukinja (čeprav je v topografski podlagi še vrisan, in je bil v javni
funkciji do leta 2015), brez formalnih postopkov dopušča njegovo rušenje (kar v OPN MOL - ID ni označeno kot
rušenje zgrajene parkovne, gradbeno-inženirske ureditve), ta lokalni mestni park, kot jih je v mestu nastalo še več
v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja (istočasno ob Križankah, ipd...), s tem ne vrši več vloge po strateških
principih, predvsem naslednjih:
– zagotoviti dobro dostopnost in enakomerno razporejenost zelenih površin, enakovredno za vse prebivalce,
– zagotoviti ustrezno klimatsko, bivalno in ekološko kakovost v urbanem okolju
Priponka: NE
Kot priponko lahko oddate:
- različna potrdila ali dovoljenja (npr. gradbeno dovoljenje, soglasja) v formatu pdf,
- geodetske posnetke v formatu shp, dxf ali dwg,
- idejne zasnove predvidenih objektov v formatu shp ali dwg.
Prosimo, ne oddajajte izsekov iz obstoječega OPN MOL!
V primeru, da želite oddati več priponk, jih predhodno stisnite v datoteko zip.

