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Uvodnik 

 

Ne dvomimo, da bo jesen tudi letos prinesla obilje novih predlogov zakonov, pravilnikov in drugih 

predpisov. Če se s čim v tej drţavi lahko res pohvalimo je to gotovo količina sprejetih normativnih 

aktov. Hitrost sprejemanja novih in spreminjanja obstoječih je tolikšna, da ji ne uspe slediti niti sama 

drţavna uprava, kakor je med drugim pokazala spomladanska analiza CNVOS v zvezi z izvajanjem 

Resolucije o normativni dejavnosti, ki naj bi uveljavila standarde kakovostne priprave zakonov in 

drugih predpisov. Enega osnovnih priporočil v zvezi s trajanjem posvetovanj z javnostjo so ministrstva 

kršila kar v 63% vseh primerov. Odveč je poudarjati, da se s hitrostjo sprejemanja predpisov njihova 

kakovost gotovo ne povečuje. 

 

Tudi na področju prostora nas bo to jesen zakonodajalec zasul s predlogi novih zakonov. Prvi bo 

obravnavo v parlamentu ţe čez nekaj dni doţivel Zakon o umeščanju prostorskih ureditev drţavnega 

pomena v prostor, na katerega se je strokovna civilna druţba letos ţe dvakrat usklajeno odzvala 

negativno, saj po njenem mnenju spodbuja nadaljnjo razgradnjo sistema urejanja prostora. Za razvoj 

v prostoru tudi zato postajajo vedno bolj pomembni zakoni na drugih področij. Naj omenimo le 

nekatere, ki so trenutno v različnih fazah sprejemanja. Ministrstvo za finance pripravlja Zakon o davku 

na nepremičnine, ki ima lahko ključen pomen za prostorski razvoj, ministrstvo za kmetijsvo, 

gozdarstvo in prehrano pripravlja nov Zakon o kmetijskih zemljiščih za katerega velja enako, Sluţba 

Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko pa pripravlja nov Zakon o spodbujanju 

skladnega regionalnega razvoja, ki predstavlja ključen spodbujevalni mehanizem pri urejanju 

prostora.  

 

Nevladne organizacije, ki si prizadevajo za trajnostno mobilnost pa so opozorile še na en zakon, ki 

lahko z enim samim nepremišljenim določilom povzroči dolgoročno škodo razvoju trajnostne 

mobilnosti v mestih. Gre za nov Zakon o pravilih cestnega prometa, ki predpisuje obvezno uporabo 

kolesarske čelade za vse kolesarje. Takemu določilu so se zavestno odrekle vse kolesarsko razvite 

drţave, kot so npr. Nizozemska ali Danska, saj preverjeno negativno vpliva na razvoj kolesarjenja. Ne 

predstavljamo si, kaj je zakonodajalca v Sloveniji napeljalo, da je kljub argumentiranemu 

nasprotovanju kolesarskih organizacij zapisal v zakon takšno določilo. Ker je omenjeni zakon Vlada 

RS ţe sprejela in ga poslala v parlament, pobuda ZaMestoPoDveh apelira na poslance, da z 

amandmajem v parlamentarni obravnavi poskusijo preprečiti škodo, ki bi jo povzročil tak predpis. 

Pozivu se lahko le pridruţimo. 

 

 

Komentarji 

 

So stanovanja res kapital? 

Maja Simoneti 

  

Revija Moje finance je pred časom spet poročala, kako večina Slovencev vidi rešitev stanovanjskega 

vprašanja v lastništvu. Z 82 odstotki lastniških stanovanj se Slovenija uvršča med drţave z največjim 

deleţem lastniških stanovanj v Evropi. Več, kar 92 odstotkov jih ima Madţarska, medtem ko ima 

sosednja Avstrija 56, Nemčija pa le 41 odstotkov lastniških stanovanj. Medtem ko nepremičninski 

agenti menijo, da visok lastniški deleţ ni nič slabega, ker imajo lastniki v stanovanju kapital, ki ga 

lahko uporabijo, če zaidejo v teţave, ekonomistka Cirmanova opozarja, da smo postali narod 

lastnikov zaradi razmer in poudarja, da v Sloveniji tudi ni kakovostne najemne alternative.  

  

http://ipop.si/2010/09/03/so-stanovanja-res-kapital/


 

Celoten komentar si lahko preberete na http://ipop.si/2010/09/03/so-stanovanja-res-kapital/ 

 

 

Sporočila mreže 

 

Z doseženo stopnjo sodelovanja ne moremo biti zadovoljni 

Simon Molka, predsednik Društva za urbano okolje – Odbor za lepšo Staro Šiško, je v pogovoru z 

novinarko Dela Mašo Jesenšek komentiral sodelovanje društva z Mestno občino Ljubljana. Ocenil je, 

da so bili na neposrednih srečanjih, kadar so jih lahko pripravili, predstavniki mesta pripravljeni 

poslušati njihova mnenja in predloge in so načelno podprli njihova prizadevanja. »Toda to se doslej 

večinoma ni pokazalo v konkretnih rešitvah, zato z doseţeno stopnjo sodelovanja ne smemo biti 

zadovoljni. Na to ne moremo biti ponosni niti v društvu niti v MOL.« Razlog za neučinkovitost so po 

mnenju društva tudi postopki priprave in sprejemanja prostorskih načrtov, saj ni ustreznih moţnosti in 

mehanizmov za tvorno vključevanje prebivalcev. Zato predlagajo, da se vloga lokalnih skupnosti v 

postopkih prostorskega načrtovanja zakonsko uredi po zgledu evropskih drţav, ki imajo to področje 

najbolje urejeno, in v skladu s smernicami aarhuške konvencije. 

 

Tiskovna konferenca za Kras in Brkine 

V petek, 20. 8. 2010 je na gradu Štanjel potekala tiskovna konferenca "Za Kras in Brkine" na kateri so 

bili predstavljeni razlogi za obrat od civilnih pobud k aktivnemu kreiranju in izvrševanju lokalne 

politike. Predstavljena je bila neodvisna lista občanov, ki bo nastopila na lokalnih volitvah v občinah 

Divača, Hrpelje–Kozina, Komen in Seţana, ter kandidata za ţupana v občinah Divača in Seţana. Več 

na http://civilnainiciativakras.com .  

 

Poziv sežanskemu županu glede osnutka odloka OPN  

V petek, 13. 8. 2010 je CI Kras ţupanu Terčonu poslala javno pismo, v katerem ga opozarja na 

nespoštovanje načela strokovnosti in vsebinskega vključevanja javnosti pri pripravi Odloka o 

občinskem prostorskem načrtu Občine Seţana - strateški del. Obenem osnutek ni v skladu z 

dosedanjimi opozorili MOP. Dopis si lahko v celoti preberete tukaj. 

 

Proti obveznim čeladam za kolesarje! 

Pobuda ZaMestoPoDveh poziva k akciji zoper člen v predlogu novega zakona o pravilih cestnega 

prometa je člen, ki zahteva nošenje čelade tudi za odrasle. Kazen za nenošenje za odrasle ni 

predvidena, te pa zato lahko izločijo iz prometa. Predlog zakona je bil sprejet na vladni seji, zakon je s 

temi določili sedaj v drţavnem zboru. Edina moţna sprememba zakona je z amadmajem nekega 

poslanca. Pošljite mail poslancem in jih prosite za črtanje člena! Več na 

http://www.facebook.com/pages/ZaMestoPoDveh/   

 

Teze za trajnostno prometno politiko predane ministru Vlačiču 

Okoljske organizacije so ministru Vlačiču na srečanju 1. septembra predale sveţenj predlogov za 

trajnostno mobilnost oz. t.i. »Teze za trajnostno prometno politiko«.  S Tezami vladi predlagajo bolj 

enakovredno obravnavo vseh oblik mobilnosti, omejevanje prehoda tovornega prometa preko 

Slovenije in prenos na ţeleznico, upravljanje prometnih tokov na okolju in druţbi bolj prijazen način, 

učinkovit in kakovosten javni potniški promet ter redno spremljanje okoljskih posledic prometa. 

Vsebino Tez si lahko preberete tukaj. 

 

Kalkulator stroškov avtomobila 

Društvo Focus je na svoji spletni strani objavilo kalkulator stroškov avtomobila, kjer si lahko na 

preprost in hiter način izračunate, koliko časa delate, da pokrijete stroške uporabe vašega avtomobila. 

Svoje stroške lahko preverite tukaj. 
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Iz medijev 

 

"Pandurjevo" gledališče na pravljičnih temeljih: Naložba v CEUM je vredna toliko kot polovica 

športnega parka Stožice 

Analiza gradiva, na podlagi katerega je mariborski mestni svet julija potrdil izgradnjo Centra 

uprizoritvene umetnosti Maribor (CEUM), razkriva, da je ta projekt postavljen na izjemno optimističnih, 

če ne celo nerealnih domnevah. Več na www.dnevnik.si 

 

Enim kvečjemu za pisoar, drugim za palačo 

Komentar društva za razvoj humanistike Maribor, Zofijini ljubimci, na projekt izgradnje CEUM. Več na 

www.vecer.si 

 

CEUM je zasebna investicija 

Pogovor z Emanuelom Čerčkom, Stojanom Salickym, Boštjanom Vugo in Mitjo Čanderjem, najbolj 

pristojnimi za uresničitev projekta. Več na www.vecer.si 

 

Očitno je danes ugodna priložnost za Maribor tukaj 

Pogovor s prof. Gabrijelčičem o mednarodnem natečaju EPK Drava. Več na www.trajekt.org  

 

Novi barbarizem „države“ Koper 

Arhitektka Martina Tomšič v svojem prispevku piše o problemih netrajnostnega razvoja občine Koper. 

Pri tem se sprašuje, kdo je pravzaprav odgovorni urbanist in arhitekt mesta Koper? Kdo je tisti, ki 

zgodovino mesta spreminja v kič in Bonifiko v razvrednoteno, trgovsko-zabaviščno okolje? Več na 

www.dnevnik.si 

 

Kako spontana urbanizacija spreminja panoramo mesta 

Arhitekt Nande Korpnik v Mladini in Večeru piše o urbanističnem stanju mesta Celje. Pri tem izpostavi 

problematiko interesa kapitala, ki narekuje arhitekturne rešitve. Več na www.mladina.si in na 

www.vecer.si 

 

Nikar vsak v svojo „kapsulo“, raje na kolo! 

Predsednik Mariborske kolesarske mreţe Josip Rotar v intervjuju opozarja na nekatere za kolesarje 

kritične točke v Mariboru. Več na www.vecer.si 

 

Bodo mladi zasedli prazna stanovanja v Ljubljani? (2) 

Replika pomočnice direktora SSRS Ljubljana, mag. Mojce Štritof Brus, na članek, objavljen v Večeru 

4. avgusta pod istim naslovom. Več na www.vecer.si 

 

Ministrstvo bo preučilo določitev stopenj za nepremičninski davek 

Predlog zakona o davku na nepremičnine bo do obravnave na vladi, predvidoma v začetku 

septembra, očitno doţivel vrsto sprememb. Več na www.dnevnik.si 

 

Severna mestna vrata bi utegnila dobiti samo eno krilo 

Ţe predlansko jesen bi morali po prvotnih načrtih na kriţišču Slovenske in Tivolske ceste v Ljubljani 

zabrneti gradbeni stroji, ki bi začeli graditi pompozno napovedovani projekt Severnih mestnih vrat. Tri 

leta pozneje eno zemljišče še vedno sluţi kot parkirišče zaposlenih na bliţnjem Telekomu Slovenije, 

čez cesto, ob stolpnici SCT, pa zija globoka, sicer utrjena luknja, za katero kaţe, da se bo tam kaj 

premaknilo šele, ko se bodo gospodarski kazalniki obrnili krepko navzgor. Več na www.delo.si 

 

Doživetje neštetih možnosti arhitekture 

Ministrica za kulturo Majda Širca je v beneški Galeriji A + A odprla razstavo »Vsi odtenki zelene - All 

Shades of Green«, ki so jo zasnovali studio za krajinsko arhitekturo AKKA, studiobotas in sodelavci. 
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Gre za slovenski prispevek k letošnji 12. mednarodni razstavi arhitekture v Benetkah. Več na 

www.dnevnik.si 

 

 

Napovednik  

 

Ali se znamo pogovarjati in dogovarjati o urejanju prostora in zakaj ne? 

V sredo, 8. septembra 2010, bo ob 17. uri v Avditoriju Centra Evropa na Dalmatinovi 4 v Ljubljani 

seminar z naslovom "Ali se znamo pogovarjati in dogovarjati o urejanju prostora in zakaj ne?" 

Seminar bo obravnaval vprašanje marginaliziranosti prostorskih tem v medijskih diskurzih in razloge 

za to, da se o urbanističnih vprašanjih javna razprava razvname šele ko izbruhne škandal, in ko je 

večinoma ţe prepozno za smiselne strokovne posege, ki bi lahko učinkovito razpletli navidezno 

nerazrešljive vozle. Najpogostejši odgovor na to vprašanje je ugotovitev, da to ni mogoče, ker politika, 

kapital, močne interesne skupine ipd. vedno znova povozijo STROKO! Predavanje bo poskušalo 

predstaviti argumentacijo, da je ta najbolj priročen odgovor pravzaprav napačen, in da je morda prvi 

korak k ustreznejšemu urejanju prostora vzpostavitev strukturiranega komunikacijskega polja, kjer bi 

se lahko soočali vsi igralci, tako tisti, ki so strokovno podkovani, kot tisti, ki so morda politično in 

kapitalsko podkovani. Seminar bo vodil dr. Drago Kos, predstojnik Centra za prostorsko sociologijo na 

Fakulteti za druţbene vede Univerze v Ljubljani. Več na www.ipop.si. 

 

 

Svetovna nagrada GA za trajnostno arhitekturo  

1. septembra 2010 ob 19.00 uri je bila v parku Tivoli v Ljubljani otvoritev razstave: Svetovna nagrada 

GA za trajnostno arhitekturo 2007, 2008, 2009 (Global Award for Sustainable Architecture 2007, 

2008, 2009), ene izmed najprestiţnejših svetovnih arhitekturnih nagrad za doseţke na področju 

trajnostne arhitekture. Razstava bo na ogled bo do 15. oktobra 2010. Več na www.trajekt.org 

 

»Vsi odtenki zelene« na beneškem bienalu 

V petek, 27. avgusta so v Benetkah na več lokacijah odprli 12. Mednarodni arhitekturni bienale. Vlogo 

slovenskega nacionalnega paviljona bo ţe tradicionalno prevzela slovenska Galerija A+A. Slovenijo 

tokrat na bienalu zastopata studio AKKA in studiobotas v produkciji Muzeja in galerij mesta Ljubljane. 

Več na www.trajekt.org 

 

Evropski bienale krajinske arhitekture 

V Barceloni v Španiji bo med 30.9. in 2.10.2010 potekal 6. Evropski bienale krajinske arhitekture 

''Liquid Landscapes'', v okviru katerega bo podeljena tudi evropska nagrada za krajinsko arhitekturo 

''Rosa Barba''. Več na www.dkas.si. 

 

 

Javne objave 

 

Mestna občina Novo mesto Javno naznanilo o javni razgrnitvi dokumentacije za izdajo 

okoljevarstvenega soglasja za Magistralni vodovod Druţinska vas – Novo mesto 

V postopku za izdajo okoljevarstvenega soglasja za Magistralni vodovod Druţinska vas - Novo mesto 

se z javnim naznanilom obvešča javnost, da se lahko v zvezi z izdajo navedenega soglasja poda 

mnenja in pripombe od 23. 8. 2010 do dne 21. 9. 2010.  

  

Mestna občina Murska Sobota Javno naznanilo o javni razgrnitvi osnutka Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za toplovod v območju drţavnega prostorskega načrta pri farmi Jezera v k.o. 

Rakičan 

Osnutek prostorskega akta se bo javno razgrnil v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 

ulica 2, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne sluţbe (III. vhod, 2 

http://www.dnevnik.si/
http://goog_2000907982/
http://goog_2000907982/
http://goog_2000907982/
http://www.ipop.si/
http://trajekt.org/2010/08/23/svetovna-nagrada-za-sonaravno-arhitekturo-v-tivoliju/
http://trajekt.org/2010/08/23/svetovna-nagrada-za-sonaravno-arhitekturo-v-tivoliju/
http://trajekt.org/2010/08/23/svetovna-nagrada-za-sonaravno-arhitekturo-v-tivoliju/
http://www.trajekt.org/
http://www.allshadesofgreen.si/
http://www.trajekt.org/
http://www.coac.net/landscape/biennal_eng.html
http://www.novomesto.si/si/novomesto/razpisi/?id=5157
http://www.novomesto.si/si/novomesto/razpisi/?id=5157
http://www.murska-sobota.si/sl/informacija.asp?id_informacija=936&id_meta_type=6
http://www.murska-sobota.si/sl/informacija.asp?id_informacija=936&id_meta_type=6
http://www.murska-sobota.si/sl/informacija.asp?id_informacija=936&id_meta_type=6


 

nadstropje) ter na sedeţu KS Rakičan v Vaško gasilskem domu Rakičan, Zvezna ulica 4, Rakičan, 

Murska Sobota od 14. septembra 2010 do 14. oktobra 2010. Javna obravnava bo v sredo 29. 

septembra 2010 ob 17. uri. 

  

Mestna občina Maribor Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka  sprememb in 

dopolnitev zazidalnega  načrta  za  del  stanovanjske cone S-35 na Pobreţju ob Makedonski ulici v 

Mariboru 

Navedeni prostorski akt bo javno razgrnjen v času od 26. avgusta do 26. septembra 2010 v Mestni 

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

prostorih  Mestne četrti Pobreţje, Kosovelova ul. 11, 2000 Maribor ter pod rubriko Pregled prostorskih 

aktov in drugih pravnih reţimov (Akti po fazah/ Javna razgrnitev). Javna obravnava dopolnjenega 

osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta bo v sredo, 15. septembra 2010 ob 16. uri v 

prostorih mestne četrti Pobreţje, Kosovelova ul. 11 v Mariboru.  

 

Ministrstvo za okolje in prostor Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

standardih vzdrţevanja stanovanjskih stavb in stanovanj 

 

Ministrstvo vabi k oddaji pripomb in predlogov na osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o standardih vzdrţevanja stanovanjskih stavb in stanovanj. Vaše pripombe in predloge 

lahko posredujete do ponedeljka 13. septembra 2010 na e-naslov: nevenka.kanduc(at)gov.si. 

 

 

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

Urednik št. 11: Marko Peterlin (IPoP). Prispevki: Vita Ţlender (IPoP), Marko Peterlin (IPoP), Maja Simoneti (IPoP). 

 

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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