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Zadeva: Sodelovanje krajinskih arhitektov pri urejanju javnega prostora
V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL v Svetniškem klubu Levica naslavljamo na
župana MOL svetniško vprašanje in pobudo ter prosimo za pisni odgovor.
V zadnjem času Mestna občina Ljubljana predvsem v mestnem jedru prenavlja in ureja številne
odprte javne površine. Pri sodobnih praksah urbanih prenov je pomembna kompleksnost ureditev in
učinkovitost postopka načrtovanja. V primerjavi s količino projektov je zaznati razmeroma malo
vključevanja raznolikih strokovnjakov na tem področju. Primeri urejanja urbanega prostora iz tujine,
na primer Dunaja, Berlina, nizozemskih in francoskih mest, kažejo predvsem na učinkovitost
vključevanja urbanističnih in krajinskoarhitekturnih birojev pri pridobivanju kakovostnejših ureditev.
Ko govorimo o urejanju javnih odprtih površin, je relevantno predvsem vključevanje krajinskega
arhitekta. Poleg arhitekta ima prav krajinski arhitekt znanje o tem, kako načrtovati in oblikovati
kvaliteten odprt javni prostor in kako prepoznavati prostorske probleme. Zaradi širokega spektra ved,
ki jih pri načrtovanju vključuje, in raznolikosti prostorskih meril, ki jih uporablja, bi moral biti profil
krajinskega arhitekta nepogrešljiv pri razmisleku o vlogi, funkciji in oblikovanju prostorskih ureditev.
Znanje krajinskega arhitekta ima velik pomen tudi zaradi vedno večje kompleksnosti reševanja
prostorskih problemov v urbanih okoljih, od spopadanja s klimatskimi spremembami, trajnostnega /
vzdržnega načrtovanja in pomena vegetacije v mestih do kvalitetnega načrtovanja mestnega zelenega
sistema in drugih pomembnih problematik.
V svetniškem klubu Levica nas zato zanima, zakaj MOL pri načrtovanju prostorskih prenov ulic in
trgov (npr. staro mestno jedro, nabrežja), parkov (npr. Miklošičev park, Tomanov park) ne vključuje
raznolikih prostorskih načrtovalcev, poleg arhitektov tudi na primer krajinskih arhitektov.
Ob številnih prenovah starega mestnega jedra bi bila smiselna tudi celovita obravnava problematike
prostorske prenove mestnih sosesk, urbanih potez ipd. Ali MOL predvideva in načrtuje takšne
prenove? Če se načrtujejo, ali bodo potekale v sodelovanju z raznolikimi prostorskimi načrtovalci, ki
bodo lahko podali celovite načrtovalske rešitve in principe reševanja prostorskih problemov?
Tovariški pozdrav,
dr. Asta Vrečko,
v imenu Svetniškega kluba Levica

