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Uvodnik 

 

Konec julija in začetek avgusta sta tradicionalno višek poletnega mrtvila v mestih, ko večina 

prebivalcev pobegne nekam na morje. A kdor je Ljubljano letos zapustil v začetku julija, in se bo vrnil 

enkrat te dni, bo prišel v močno spremenjeno mesto. Nova dvorana in stadion v Stoţicah sta 

premaknila epicenter masovnega športnega dogajanja iz Spodnje Šiške na drug konec mesta, 

Mesarski most in nove ureditve ob Ljubljanici pod Bregom pa so močno spremenile način doţivljanja 

in delovanja najoţjega središča. Ne glede na to, kako kdo ocenjuje posamezne objekte in ureditve je 

treba ugotoviti, da se kaj takega v mestu ne zgodi prav pogosto, in verjetno bo šele časovna distanca 

kakšnega leta ali več omogočila dojeti, kako se je mesto in ţivljenje v njem s tem spremenilo. Tako 

lahko ţe malo bolje ocenimo, kaj je za Šiško pomenilo lansko odprtje Kina Šiška, kaj za Staro 

Ljubljano zaprtje za motorni promet pred skoraj tremi leti in kaj lanska sprememba prometnih reţimov 

v več predelih mesta. Spremembe za vsakdanje ţivljenje prebivalcev so v vseh primerih res velike. 

Šiškarji večinoma zelo hvaleţno sprejemajo novo pridobitev, saj so ob vrsti koncertnih dogodkov 

dobili prijeten prostor srečevanja v svojem lokalnem okolju, ki mu manjka le še bolj privlačen javni 

prostor pred njim. Preureditev Stare Ljubljane je navdušenje poţela zlasti med vsemi zunanjimi 

uporabniki tega dela Ljubljane, ki jih nikakor ni malo, nekoliko manj pa med samimi prebivalci. Precej 

slabše pa so sprejete lanske prometne ureditve na Prulah, na Kodeljevem ali za Beţigradom. Če 

malo posplošimo bi lahko postavili tezo, da so tudi s časovne distance bolje ocenjeni projekti in 

ureditve, ki jih je javnost še pred izvedbo bolje poznala. Nasprotno s tem so ureditve, o katerih ni bilo 

nikakršne javne diskusije, med njimi so vse spremembe prometnih reţimov, teţje sprejemljive. 

Preveritev te teze bi morda lahko bila različna ocena javnosti na eni strani Mesarskega mostu, ki je bil 

izbran na javnem natečaju, ter na drugi strani ureditev nabreţja Ljubljanice pod Bregom, ki nas je 

mnoge močno presenetila. Bomo videli. 

 

 

Komentarji 

 

Je bil mednarodni natečaj za EPK mišljen resno? 

Jernej Prijon 

 

V Večeru je bil konec julija objavljen članek, v katerem je predstavljen projekt za Center uprizoritvenih 

umetnosti Maribor (CEUM), ki naj bi predstavljal osrednje prizorišče Evropske prestolnice kulture 

(EPK). Novica me je zaradi večih razlogov šokirala: 

1. V začetku letošnjega leta je občina Maribor razpisala velik in odmeven mednarodni arhitekturni 

natečaj za EPK, ki je obravnaval široko območje, ob katerem naj bi stal tudi načrtovani objekt. V 

gradivu za natečaj ni bilo nikjer niti omenjeno, da je prav za EPK načrtovan tako pomemben objekt v 

sklopu ureditve desnega brega Drave. Kar je skrajno nenavadno, saj bi načrtovani objekt seveda 

pomembno vplival na ta prostor in posledično na moţne arhitekturne in urbanistične rešitve. V čem je 

smisel iskanja konceptualne rešitve za neko celoto, če hkrati razpisovalec prikriva ključne podatke 

povezane z razvojem obravnavanega območja?  

2. Kako se lahko o tako pomembnih prostorskih vprašanjih odloča brez javne razprave? Z 

arhitekturnega stališča je vprašljivo, zakaj naj bi bil ravno predstavljeni projekt arhitektov Sadar Vuga 

najboljša arhitekturna rešitev centra CEUM. Brez javno znanih izhodišč za načrtovanje, brez 

primerjave z drugimi moţnimi rešitvami in brez javne razprave, ki jo omogoča natečaj, tega ne bomo 

nikoli izvedeli.  

Zanimivo je, da se v zadnjih letih zelo povečuje število pomembnih in velikih javnih objektov za katere 

ni bil razpisan javni arhitekturni natečaj. Če navedemo le nekatere največje: stadion in dvorana v 

Stoţicah (v času od javnega natečaja sredi 90-tih je bila popolnoma spremenjena, zaradi povsem 



 

spremenjenih pogojev in vsebine bi bil potreben nov natečaj), kontrolni stolp letališča Brnik, nova 

ţelezniška postaja v Ljubljani,… Večini naštetih projektov je skupno, da gre za javno-zasebna 

partnerstva, ki so se pri nas izkazala za pogosto problematično obliko investiranja javnega denarja. 

Problem pa je tudi to, da se praviloma načrtuje investicije v objekte brez sočasnega razvoja vsebin in 

institucij, ki bi te objekte dolgoročno osmislili. Gradnja in vzdrţevanje pogosto velikopoteznih objektov 

pobere toliko sredstev, da za kakovostne vsebine ne ostane prav veliko, če sploh kaj. 

 

 

Sporočila mreže 

 

Krajina Hrvaškega Zagorja: preteklost, stanje, perspektive 

Kot opozarja Društvo krajinskih arhitektov, hrvaška sekcija ECOVAST-a (European Council for the 

Village and Small Town) organizira mednarodno delavnico z naslovom Krajina Hrvaškega Zagorja: 

preteklost, stanje, perspektive. Potekala bo od 21. do 22.10.2010 v Tuheljskih toplicah na Hrvaškem. 

Več na www.dkas.si. 

 

Evropska konvencija o krajini 2000 – 2010 

V Firenzah v Italiji bo 19. in 20. oktobra 2010 potekala konferenca ob deseti obletnici Evropske 

konvencije o krajini 2000 – 2010. Vabljeni predavatelji bodo govorili o pomenu kvalitete krajine za 

kvaliteto ţivljenja, o politikah, ki vplivajo na njeno kvaliteto, o ozaveščanju, izobraţevanju in 

usposabljanju na popdročju krajine ter o skupni evropski krajinski dediščini. Več na www.dkas.si. 

 

 

Vabljeni h komentiranju prispevkov o vrednotenju 

Slovensko društvo evalvatorjev je na svoji spletni strani objavilo več novih prispevkov o teoriji 

vrednotenja in vabi h komentiranju objavljenih vsebin. Več na www.sdeval.si. 

 

Poročilo k obravnavi Pobude Civilne iniciative Braslovče za vmesno evalvacijo postopka 

umeščanja severnega dela odseka tretje razvojne osi med Velenjem in avtocesto A1  

Komisija Drţavnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na 52. seji 30. junija 2010 

obravnavala Pobudo Civilne iniciative Braslovče za vmesno evalvacijo postopka umeščanja 

severnega dela odseka tretje razvojne osi med Velenjem in avtocesto A1. Več na www.sdeval.si. 

 

Natečaj »Živo mesto« 

Konec junija je Mednarodni inštitut Living Building v sodelovanju z ameriško fundacijo National Trust 

for Historic Preservation razpisal natačaj Living  City. Z njim ţeli spodbuditi arhitekte po vsem svetu k 

razmišljanju o gradnji in ohranjanju kot dinamičnem delu naše prihodnosti. Več na www.trajekt.org. 

 

Poletne novice programa URBACT  

"Joining Forces" in "EGTC" sta dva od šestih projektov, ki so se v okviru URBACT-a osredotočili na 

upravljanje mestnih regij. Projekt "Joining Forces" se je ukvarjal z upravljanjem mestnih regij in 

konkurenčnostjo mest, projekt "EGTC" pa s čezmejnimi aglomeracijami. Več na: 

http://trajekt.org/urbact/. 

 

 

Iz medijev 

 

Avtomobilski pasovi se spreminjajo v kolesarske steze 

Janez Bertoncelj na Trajektu poroča s svetovne kolesarske konference v Koebenhavnu. Več na 

www.trajekt.org. 

 

Lipica: Veliko nujnih ukrepov, a malo denarja 
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Svet Kobilarne Lipica je 16. julija sprejel načrt upravljanja, ki do leta 2014 predvideva izvedbo 

ukrepov, vrednih skoraj 38 milijonov evrov. Več na www.dnevnik.si. 

 

Konjsko mešetarjenje z lipicanci 

Lipicanci so za Slovence nacionalni simbol, lastijo pa si jih še Italijani in Avstrijci. Mateja Pačnik se je 

o njih pogovarjala z Borisom A. Novakom, predsednikom Društva prijateljev Lipice. Več na 

www.dnevnik.si. 

 

Cesta ne sme čez najboljša kmetijska zemljišča 

Komisija Drţavnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je predlagala, da naj Ministrstvo 

za okolje in prostor preuči očitke in predloge Civilne iniciative Braslovče in se do njih pisno opredeli. 

Več na www.vecer.si. 

 

Pobudi za referendum o prostorskem načrtu 

Na mestno občino Ljubljana (MOL) sta konec julija prispeli dve pobudi za referendum o strateškem in 

izvedbenem delu prostorskega načrta. Prvo je vloţil mestni svetnik Zelenih Slovenije Miha Jazbinšek, 

ki predlaga, da bi mestni svet razpisal naknadni referendum o ljubljanskem prostorskem načrtu, pri 

drugi pa gre za pobudo 170 ljubljanskih volivcev za vloţitev zahteve za referendumu, ki jo je na MOL 

poslal arhitekt Fedja Košir, sicer tudi prvopodpisani na listi podpornikov. Več na www.dnevnik.si. 

 

Prostorsko planiranje in kmetijska politika 

V zadnjem času se v skoraj vseh medijih, še posebej v povezavi s sprejemanjem novih občinskih 

prostorskih načrtov (OPN) v Ljubljani in drugih občinah ter problematiko pozidave kmetijskih zemljišč, 

pojavlja vrsta prispevkov, katerih skupni imenovalec je ogroţenost kmetijskih zemljišč in s tem 

ogroţenost prehranske varnosti prebivalcev Slovenije zaradi prevelikih apetitov po pozidavi zemljišč. 

Krivi naj bi bili neustrezno prostorsko načrtovanje, pohlepni ţupani in investitorji ter zemljiški 

špekulanti. V Dnevnikovem Objektivu je drugačen pogled na varovanje kmetijskih zemljišč predstavil 

Zoran Vitorovič. Več na www.dnevnik.si. 

 

Volovja reber in vetrnice spora 

Ne le v Sloveniji, tudi primeri iz tujine kaţejo, da umeščanje vetrnih elektrarn v prostor ni vedno lahka 

naloga. Več na www.vecer.si. 

 

Vrt mimo grede 

Festival Mladi levi, ki bo v Ljubljani potekal od 20. do 30. avgusta, bo letos posebno pozornost 

posvetil urbanemu projektu Vrt mimo grede. V urbanem vrtičkarstvu pri Mladih levih vidijo moţnost 

stika aktualnih druţbenih in kulturnih tem. Več na www.vecer.si. 

 

Arhitekturna krajina v objektivu: Renesansa slovenske fasadne realnosti 

"Saj ne gre za to, da bi morale biti vse hiše bele ali enake, in tudi ne, da bi moral obstajati nekdo, ki bi 

natančno predpisal, kako si lahko nekdo prebarva hišo - hiše so lahko modre, črne, zelene ali rdeče. 

Pomembno je, da se takšni posegi in poudarki dogajajo usklajeno z okolico," meni arhitekt Boris Matić 

o tako imenovani barvni onesnaţenosti Slovenije, ki je posledica nedorečenosti prostorske kulture in 

nacionalne arhitekturne vizije, kakšno vizualno podobo krajine si sploh ţelimo zase in za naše 

zanamce. O barvah slovenskih hiš govorita tudi Miha Dešman in prof. Peter Gabrijelčič. Več na 

www.dnevnik.si. 

 

Ekologi brez meja, varuhi izigranih potrošnikov, kritiki vrtoglavih investicij 

Zoran Potič je v Sobotni prilogi Dela 31. julija pisal o razmahu civilnih iniciativ v Sloveniji in razlogih za 

ta pojav. Med zanimivimi tezami, ki jih povzema, je na eni strani ta, da so civilne iniciative nujni 

demokratični korektiv vsakokratne oblasti. Na drugi strani pa povzame tudi opozorila, da se pod 

okriljem civilne druţbe pojavljajo tudi protidemokratične prakse, in spomni na dogodke v Ambrusu 
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pred nekaj leti. Več na www.delo.si. 

 

Življanje izza fasade 

V isti Sobotni prilogi je tudi zanimiv intervju z uglednim prostorskim sociologom dr. Zdravkom 

Mlinarjem, ki razglablja o vplivu okolja na bonton in kulturo človeka, svojih preteklih in sedanjih 

študijah, razmerju med sociologijo, arhitekturo in urbanizmom in še čem. Več na www.delo.si. 

 

Svetilnik na drugi strani reke 

Mariborska občina namerava osrednji objekt EPK postaviti na desno nabreţje Drave in s tem obuditi 

sedaj devastirano območje nekdanje predilnice; 51 milijonov evrov vredni projekt je nastajal izven 

okvira velikega mednarodnega natečaja za EPK. Več na www.vecer.si. 

 

Bodo mladi zasedli prazna stanovanja v Ljubljani? 

Zaradi visokih najemnin in cen stanovanj v Ljubljani mladi razmišljajo, da bi po zgledu Nizozemske 

tudi pri nas legalizirali skvotanje. Nekateri ekonomisti odgovarjajo, da je privatna lastnina sveta, drugi, 

da velja vsaj poizkusiti. Več na www.vecer.si. 

 

Kultiviranje Ptuja 

Mestna občina Ptuj je decembra 2009 izpeljala dva vabljena natečaja s ciljem pridobitve idejnih 

rešitev preureditve dveh prepoznavnih historičnih mestnih kompleksov, Stara steklarska (kare 11) ter 

Dominikanski samostan. Več na www.vecer.si. 

 

 

Napovednik  

 

Arhitekturni natečaji 1998 - 2010 

Še do 31. avgusta je v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje na gradu Fuţine v Ljubljani odprta 

pregledna razstave javnih natečajev Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. Na razstavi je 

predstavljeno 109 najvišje uvrščenih projektov na natečajih od leta 1998 do 2010. Bolj podrobno pa 

so predstavljeni najvišje uvrščeni projekti med leti 2005 in 2010.  

 

Arhitekturni natečaj EPK reka Drava 2012 

Razstava arhitekturnega natečaja, ki je bil zaradi izjemnega odziva svetovnih arhitektov letos eden 

glavnih arhitekturnih dogodkov v Sloveniji, bo na ogled od 3. junija do 29. avgusta 2010. Na njej si 

lahko ogledate projekte, ki naj bi jih prihodnje leto v Mariboru pričeli graditi za namene prestolovanja 

evropski kulturi leta 2012.  

 

Poletne EKO delavnice 

V avgustu Umetnostna galerija Maribor vabi mlade obiskovalce med 4.-14. letom, da dopoldneve 

preţivijo v kreativnem eko-druţenju in ustvarjanju v UGM! Med 9.-13. avgustom in 16.-20. avgustom 

2010 smo za vas pripravili Poletne eko delavnice, ki bodo potekale od 9.00-12.00 v UGM. 

   

Festival Mladi levi: Vrt mimo grede 

 

Z nekaterimi umetniškimi intervencijami in inštalacijami bomo v času festivala (20.-30.8.) vstopili v 

prostor četrti Tabor, razpirali vprašanje pomena zelenega v mestu in podali ideje za bolj kvalitetno 

rabo javnih in zasebnih zelenih površin. 

  

Pregledna razstava študentov akademije A.V.A.  

Razstava bo na ogled v Slovenskem etnografskem muzeju od 9. julija – 19. septembra 2010 
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Javne objave 

  

Mestna občina Novo mesto Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega 

podrobnega prostorskega načrta Grad Grm 

Dopolnjeni osnutek bo javno razgrnjen od 1. julija do 20. avgusta 2010 v prostorih Mestne občine 

Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto (1. nadstropje). Javna obravnava bo potekala 7. 

julija 2010 ob 16. uri v sejni dvorani MONM, Seidlova cesta 1 (ll. nadstropje). 

  

Mestna občina Novo mesto Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb 

in dopolnitev Lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v NM – regionalne ceste R3-651 

Dopolnjeni osnutek bo javno razgrnjen od 1. julija do 20. avgusta 2010 v prostorih Mestne občine 

Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto (1. nadstropje). Javna obravnava bo potekala 14. 

julija 2010 ob 16. uri v mali dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine. 

  

Mestna občina Novo mesto Ponovna javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka 

Sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta Revoz 

Dopolnjeni osnutek bo javno razgrnjen od 1. julija do 20. avgusta 2010 v prostorih Mestne občine 

Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto (1. nadstropje). Javna obravnava bo potekala 21. 

julija 2010 ob 16. uri v sejni dvorani MONM, Glavni trg 7 (Rotovţ, l. nadstropje). 

 

Mestna občina Maribor Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega 

podrobnega prostorskega načrta na del območja St1-SD – Center uprizoritvenih umetnosti Maribor 

Prostorski akt bo javno razgrnjen v času od 16. julija do 16. avgusta 2010 v Mestni občini Maribor v 

prostorih Sektorja za urejanje prostora, Grajska ul. 7, Maribor – II. nadstropje in v prostorih Mestne 

četrti Magdalena, Preradovičeva ul. 1, 2000 Maribor ter pod rubriko Pregled prostorskih aktov in 

drugih pravnih reţimov (Akti po fazah/ Javna razgrnitev).  

 

Mestna občina Maribor Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka  sprememb in dopolnitev 

zazidalnega načrta dela območja S-8 IN Š-8/1 - Pristan v Mariboru (MUV št. 27/97, spremembe in 

dopolnitve MUV št. 24/02) 

Navedeni prostorski akt bo javno razgrnjen v času od 16. julija do 16. avgusta 2010 v Mestni občini 

Maribor v prostorih Sektorja za urejanje prostora, Grajska ul. 7, Maribor – II. nadstropje in v prostorih  

Mestne četrti Koroška vrata, Vrbanska 10, Maribor ter pod rubriko Pregled prostorskih aktov in drugih 

pravnih reţimov (Akti po fazah/ Javna razgrnitev). Javna obravnava bo v prostorih  Mestne četrti 

Koroška vrata, Vrbanska 10, Maribor v sredo,  11. avgust 2010 ob 16.00 uri. 

 

 

 
 Novice Mreţe za prostor izdaja Inštitut za politike prostora, Trţaška cesta 2, 1000 Ljubljana, telefon 0590 63 683, www.ipop.si. 

Urednik št. 10: Marko Peterlin (IPoP). Prispevki: Vita Ţlender (IPoP), Marko Peterlin (IPoP), Jernej Prijon (Prima). 

 

Projekt »Mreţa za prostor« delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru 

Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost, 

prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.  
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