
1. spremembe in 
dopolnitve OPN MOL ID

2007 2008 2009 2010 2011

Prometna 
politika MOL 

Lokalni 
energetski 

koncept 
MOL 

Evropska 
urbana 

agenda 2020 

Zbiranje 
pobud

št. pobud

2.870

javna raZgrnitev 
opn MoL sd in id

22. 4.–30. 5.
št. pripomb

3.836

javna 
raZgrnitev 
opn MoL sd
2. 10.–2. 11.

javna raZgrnitev 
opn MoL sd in id

15. 12. 2009–15. 1. 2010
št. pripomb

3.370

javna raZgrnitev 
opn MoL id
16. 4.–16. 5.
št. pripomb

509

Zbiranje 
pobud

št. pobud

421

OPN MOL SD
OPN MOL ID

Okoljsko poročilo

razstava ob 
javni razgrnitvi 
gospodarsko 
razstavišče

8. 10. 2010
objava v uradneM 
Listu rs, št. 78/10
opn MoL id
opn MoL sd

Prenovljeni javni 
informacijski sistem 
prostorskih podatkov 
MoL urbinfo

ZLatI 
Svinčnik
za OPN 
MOL ID

ZLatI 
Svinčnik 
za tematske 
strokovne 
podlage

NagraDa 
MakS Fabiani
za OPN MOL

Zakon o 
prostorskem 
načrtovanju 
(ZPnačrt)

teritorialna 
agenda EU

Leipziška 
listina

Mesta v 
prihodnosti,
bruseljska 

urbana 
deklaracija

Deklaracija 
iz toleda

Zakon o 
spremembah 
in dopolnitvah 

ZPnačrt 
(ZPnačrt-a)

PrIZNaNjE 
MakS Fabiani
za tematske 
strokovne podlage

PrIZNaNjE ECtP-CEU 
za tematske 
strokovne podlage

Zakon o 
spremembah 
in dopolnitvah 

ZPnačrt 
(ZPnačrt-b)

7. okoljski akcijski
program do 2020 

2013–2020 
Strategija razvoja socialnega  

varstva v MOL 

TEN-T uredba 

Listina o evropskem 
planiranju (ECTP 2013)

31. 1. 2013
objava v uradneM 
Listu rs, št. 9/13
1. spreMeMbe 
in dopoLnitve 
opn MoL id

Zbiranje 
pobud

št. pobud

2.223

2009–2019 
Strategija 

razvoja vzgoje 
in izobraževanja 

MOL

Vizija 2025
 

Urbanistična
in krajinska 

zasnova 
MOL

2008–2011 
Strategija 

razvoja kulture 
v MOL

2008–2012
Strategija 

razvoja športa 
v MOL

Sklep o pripravi 4. sprememb 
in dopolnitev opn MoL id

2015 2016 2017 2018

2014–2020 
Trajnostna urbana 
strategija MOL in 
izvedbeni načrt

2014–2020 
Strategija razvoja 

in trženja turistične 
destinacije Ljubljana

Celostna 
prometna 
strategija 

MOL

javna raZgrnitev 
opn MoL id
21. 4.–22. 5.
št. pripomb

1.263

javna raZgrnitev 
opn MoL sd in id

24. 10.–24. 11.
št. pripomb

992

Zbiranje 
pobud

št. pobud

3.054

2. spremembe in 
dopolnitve OPN MOL ID

Okoljsko poročilo

1. spremembe in 
dopolnitve OPN MOL SD

3. spremembe in 
dopolnitve OPN MOL ID

Okoljsko poročilo

Zakon o urejanju
prostora (ZUreP-2)

nova urbana agenda

Urbana agenda EU 
– Poročilo o stanju 

evropskih mest
4. spremembe in 
dopolnitve OPN MOL ID

Okoljsko poročilo

Zbiranje 
pobud

št. pobud

1.500

19. 6. 2018
objava v uradneM 
Listu rs, št. 42/18
1. spreMeMbe in 
dopoLnitve opn MoL sd
3. spreMeMbe in 
dopoLnitve opn MoL id

2020

2016–2026
Strategija MOL za 

mlade

2016–2019
Strategija razvoja 

kulture v MOL 
Prometna politika 

MOL 

Zelena prestolnica 
Evrope 2016 Vizija 2045

25. 12. 2015
objava v uradneM 
Listu rs, št. 95/15
2. spreMeMbe 
in dopoLnitve 
opn MoL id

javna raZgrnitev 
opn MoL id
1. 6.–30. 6.

Ljubljana med 
finalisti za 

evropsko mesto 
leta 2018

razstava ob 
javni razgrnitvi 

Jakopičeva 
galerija

20212014 2019

295  504
prostorsko načrtovanje Mestne občine Ljubljana:
trajnostno, aktivno, interdisciplinarno, odzivno

Občinski prostorski načrt 
Mestne občine Ljubljana

načrtovanaLjubljana je
oblikovana

povezana

opremljena

samooskrbna

odporna

zelena

Vsebinska 
zasnova

Naslov

Izdajatelj
Uredniški odbor
Urednice

Oblikovanje

Ljubljanski urbanistični zavod in 
MOL Oddelek za urejanje prostora: 
Bernarda Bevc Šekoranja, Nina Bizjak Komatar, 
Marko Fatur, Jakob Klemenčič, Mery Lončar Klemenčič, 
Shuchita Špela Ložar, Klemen Milovanović, 
Janja Solomun, Petra Vertelj Nared in 
Miran Gajšek, Liljana Jankovič Grobelšek, Mateja Doležal, 
Ivan Stanič, Maja Brusnjak Hrastar, Miha Zorn, 
Damijana Belak Mrhar, Nika Rovšek, Majda Mavri Pogačnik

Ljubljano načrtujemo z vizijo 
Prostorsko načrtovanje Mestne občine Ljubljana: 
trajnostno, aktivno, interdisciplinarno, odzivno
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora
Janez Koželj, Miran Gajšek, Ferdo Jordan
Liljana Jankovič Grobelšek, Mateja Doležal, 
Bernarda Bevc Šekoranja
Bernarda Bevc Šekoranja, Mateja Doležal

Število prebivalcev Mestne občine Ljubljana (vir: SURS, 1. 1. 2020)

Ljubljano
načrtujemo
z vizijo

razstava
9. 11.– 21. 11. 2021
Desni atrij Mestne hiše

Oblikovanje 
razstave

Bernarda Bevc Šekoranja, Mateja Doležal, Urša Rot

Zavedam se, da imamo samo en prostor, interesov, kako ga 
oblikovati, pa je pogosto veliko. Zato je naše skupno vodilo velika 
odgovornost do prostorske kakovosti. Trajnostna vizija razvoja 
Ljubljane nas zavezuje k najvišji stopnji skrbi za naše okolje, saj 
želimo, da bodo lahko tudi generacije, ki prihajajo za nami, živele 
v vsaj tako kakovostnem prostoru, kot ga imamo mi.

Poleg vpogleda v opravljeno delo bo knjiga dejstev o 
urbanizmu Ljubljane v zadnjem obdobju preobrazbe tudi 
dragocena spodbuda in strokovna podlaga v pripravi nove 
vizije prostorskega razvoja mesta do leta 2045, ki bo v luči novih 
spoznanj, novih izzivov in novih možnosti začrtala nove cilje in 
poti k trajnostni prihodnosti mesta.

Evropsko dimenzijo lokacije ljubljene Ljubljane nadgrajujemo 
v srcu Slovenije in hkrati v točki najkrajšega prehoda med 
Sredozemljem in centralno Evropo ter med Alpami in Balkanom. 
Geostrateško in geopolitično gledano je ravno »locus«, še 
natančneje »genius loci«, naša največja in najpomembnejša 
primerjalna prednost.

Zor an JankoviĆ ProF. JanEZ koŽEL J MAG . MIR AN GA JŠEK 
PODŽUPAN 
MESTNE OBČINE L JUBL JANA, 
MESTNI URBANIST IN ARhITEk T

VODJA ODDELk A 
Z A URE JANJE PROSTOR A 
MESTNE OBČINE L JUBL JANA

ŽUPAN 
MESTNE OBČINE L JUBL JANA

knjiga

2012 2013

Vpetost priprave OPN MOL ter njegovih sprememb in dopolnitev v kontekst zakonodaje, strategij in politik



ZELENA
Naravne danosti nadgrajujemo 
z oblikovanimi zelenimi površinami. 

Urbani razvoj in izrazito zeleni značaj Ljubljane definirajo naravne značilnosti lege 
med Rožnikom s Šišenskim hribom in Grajskim gričem z Golovcem ter Savo in 
Ljubljanskim barjem. Urbana struktura se je skozi čas razvijala zvezdasto, pri tem 
pa vseskozi ohranjala zelene kline, ki krepijo stik mesta z naravnim zaledjem, kar je 
ena od pomembnih konkurenčnih prednosti mesta.

SAMOOSKRBNA
Razvijamo prehransko in energetsko samooskrbo.

Kmetijska dejavnost je vedno pomembnejša zaradi možnosti za večjo samooskrbo 
prebivalcev in vpliva na kulturno krajino. Tako se ohranja identiteta prostora in razvija socialni 
kapital. Ljubljana je zavezana k povečanju energetske učinkovitosti ter lokalni proizvodnji 
čim več energije za zadovoljevanje skupnih potreb po sistemu samozadostnosti.

ODPORNA
Prilagajamo se podnebnim spremembam.

Stopnja odpornosti mesta je odvisna od zgradbe mesta in njegove sposobnosti 
prilagajanja tveganjem in spremembam. Ker se tveganjem zaradi naravnih nesreč 
ne moremo v celoti izogniti, je eden od ciljev prostorskega razvoja prilagoditev 
urbanih območij. Odpornost mesta moramo zato povečevati in jo skrbno načrtovati.

NAČRTOVANA
Mesto načrtujemo in upravljamo z vizijo.

Prostorski razvoj mesta sloni na konceptu zgoščanja poselitvenega tkiva z 
dograjevanjem, prenovo, regeneracijo, reurbanizacijo in sanacijo. Razvojna 
območja so glede na stanje in možnosti nadaljnjega razvoja razvrščena v: območja 
celovite prenove, območja notranjega razvoja in nova razvojna območja.

OBLIKOVANA
Ohranjamo zgodovinsko in 
oblikujemo sodobno identiteto.

Prepoznavno morfološko zgradbo mesta sestavljajo štiri območja, na katerih 
temelji prostorski razvoj: mestno središče, ki ga sestavljata srednjeveško mestno 
jedro ter ortogonalno mesto; kompaktno mesto znotraj avtocestnega obroča; 
obmestje s posameznimi mestnimi naselji in hribovito zaledje.

POVEZANA
Zagotavljamo dobro dostopnost 
in trajnostno mobilnost.

Ključni usmeritvi pri prostorsko-prometnem načrtovanju sta dobra dostopnost 
in učinkovita mobilnost prebivalcev, obiskovalcev, blaga in tovora ter tranzitnega 
prometa ob hkratni okoljski sprejemljivosti. Ustrezno načrtovanje mobilnosti 
pomembno prispeva k boljši kakovosti bivanja in hkrati spodbuja gospodarski 
razvoj.

OPREMLJENA
Krepimo opremljenost z družbeno in 
gospodarsko javno infrastrukturo. 

Objekti in omrežja družbene in komunalne infrastrukture so namenjeni izvajanju 
dejavnosti splošnega pomena, ki prebivalcem zagotavljajo dobrine v javnem 
interesu. Dobro dostopna in kakovostna družbena infrastruktura ter urejena 
komunalna infrastruktura sta pomembna temelja kakovosti bivanja.

Tipologija objektov

Oskrba s pitno vodo
Zeleni sistem
Območja za kmetijsko pridelavo in vrtičkarstvo
Varstvo pred poplavami

Tematike se med seboj prepletajo in povezujejo, saj le 
tako lahko odgovarjajo na kompleksna vprašanja razvoja 
in varstva v MOL.
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12 , 5  %

1,1  %

19 , 0  %

v radiju 
800 m od parkov

88,4 %
 v radiju 500 m 

od vrtca

78,8 

v radiju 800 m od 
otoka športa za vse

95,7 %

v radiju 800 m od območij, 
ki so trajno namenjena 

vrtičkom oziroma je 
vrtičkarstvo dopustna 

dopolnilna raba

71,9 %
v območjih 

stanovanjske 
gradnje

96,4 %

v radiju 2.000 m  
od gozda

99,2 %
v območjih 

večstanovanjske gradnje

59,0 %

na območjih 
velike in srednje 

poplavne 
nevarnosti

1,4 %

 na območjih, varnih 
pred poplavami

90,0 %

v radiju 500 m 
od postajališča 
oziroma postaje 

JPP

95,4 %

na kmetijah
0,9 %

Delež površin različnih tipov gradnje in delež prebivalcev, ki živi v njih Delež površin posameznih vrst karakterističnih stanovanjskih območij v MOL 
in delež prebivalcev, ki živi v njih

Trajnostno načrtovanje Ljubljane – delež prebivalcev MOL, ki živi ...

Delež prebivalcev MOL v radiju 800 m od obstoječih osnovnih šol Delež prebivalcev MOL v radiju 500 m od postajališča / postaje javnega 
potniškega prometa

Delež prebivalcev v radiiju 1.500 m od gozdov

88,4 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 87,1 % 100,0 % 100,0 %

POLjEMOStEjarŠEgOLOVECDraVLjEčRnUčECENtErbEŽiGRaD

100,0 % 100,0 % 84,3 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 69,2 % 100,0 %

ŠMarNa 
gOra

ŠiŠk aŠENtVIDSOStrORUDnikROŽnikPOSaVjE trNOVO vič

Prometna infrastruktura

v radiju 800 m od 
postaje sistema BicikeLJ

60,3 %

delež površin vilskih četrti od karakterističnih 
stanovanjskih območij
delež površin sosesk organizirane individualne gradnje
delež površin mikrososesk od karakterističnih 
stanovanjskih območij
delež površin večstanovanjskih sosesk od karakterističnih 
stanovanjskih območij
delež prebivalcev, ki živi v vilskih četrtih
delež prebivalcev, ki živi v soseskah organizirane 
individualne gradnje
delež prebivalcev, ki živi v mikrososeskah
delež prebivalcev, ki živi v večstanovanjskih soseskah

delež površin eno- in dvostanovanjske gradnje od 
stavbnih zemljišč v MOL
delež površin večstanovanjske gradnje od stavbnih 
zemljišč v MOL
delež površin ostalih stavbnih zemljišč od stavbnih 
zemljišč v MOL
delež prebivalcev, ki živi v območjih eno- in 
dvostanovanjske gradnje
delež prebivalcev, ki živi v območjih večstanovanjske 
gradnje
delež prebivalcev, ki živi v območjih ostalih stavbnih 
zemljišč

3 0 , 2  %

3 7, 4  %

3 , 6  %

5 9 , 0  %

17, 2  %

5 2 ,7  %


