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V petek je predstavnica Urada za urbanizem mesta Berlin, ga. Elke Platte, predstavila 

strategijo prostorskega razvoja Berlin 2030 in občinske prostorske akte in načrtovanje večjih 

infrastrukturnih projektov. Nova proga podzemne železnice U5 (poteka med ostalim tudi pod 

Unter der Linden) je že v gradnji in predstavlja enega od večjih pozitivnih premikov pri 

urbanem razvoju Berlina. Projekt izgradnje novega letališča je še v pripravi. Omenila je razliko 

v ekonomski moči med posameznimi nemškimi mesti, na primer Hamburg in München sta 

glede ekonomske moči močnejša od Berlina.  

V Berlinu so v zadnjih 20-tih letih uravnotežili razvoj med bivšim vzhodnim in bivšim 

zahodnim Berlinom. Urbani razvoj se je skoncentriral na območje okoli Potstdamer Platza v 

bivšem vzhodnem Berlinu, na območje prenovljenega parlamenta (Neue Bundestag), novih 

vladnih poslopij ter stanovanj za poslance ob reki Spree.  Hkrati gradijo nov center z visoko 

stolpnico na vozlišču ob izteku ulice Kurfürsterdamm. Srednjeročni cilj je zagotavljanje dovolj 

primernih socialnih stanovanj na celotnem območju Berlina; pomembno je ugotoviti, da 

Berlin želi ostati kompaktno mesto in se ne širi v regijo Berlin-Brandenburg. Hkrati zelo 

čuvajo vse zelene površine (gozd, kmetijske površine, parke in vode).  

 

Na skupščini ECTP-CEU sem predstavil projekt Sava; poudaril sem pomen strateškega 

prostorskega načrtovanja v JV Evropi na konkretni problematiki varstva pred poplavami, 

načrtovanja trajnostne energetske izrabe reke Save in pritokov, razvoja turizma in na splošno 

razvoja gospodarstva ter rečne plovbe. Sodeloval sem tudi s kratko predstavitvijo koncepta 

trajnostnega razvoja MOL (Zelena prestolnica 2016 v kombinaciji z 21 sklopi indikatorjev ISO 

standarda 37120), pri tem se bo uporabljala tudi Charter of European Planning. Sodeloval 

sem v komentarjih pri nalogi 'Recognition of the professional qualifications'; naše stališče je, 

da prostorsko in urbanistično načrtovanje mora biti reguliran poklic, ker se le na ta način 

lahko zagotavlja visoka strokovna raven urbanizma in prostorskega načrtovanja.  

Predsednik ECTP CEU Henk van der Kamp je omenil, da je bil v Ljubljani v letu 2014 dvakrat, 

na Sedlarjevem srečanju DUPPS v juniju 2014 in na Ljubljana Forumu v septembru 2014  


