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Uvodnik 

Če smo prejšnje novice začeli s trditvijo, da so zadnje v okviru projekta Mreţa za prostor, moramo 

tokrat trditev preklicati. Inštitut za politike prostora je bil namreč s partnerjema Pravno-informacijskim 

centrom nevladnih organizacij - PIC ter zavodom Trajekt uspešen pri prijavi nadaljevanja projekta na 

Javnem razpisu za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga 2010-2012. Glede 

na usmeritve razpisa in dosedanje izkušnje je vsebina projekta tokrat zastavljena nekoliko drugače. 

Predvidena je izvedba štirih glavnih vsebinskih dejavnosti: (1) zagovorništvo in civilni dialog, (2) 

zagotavljanje servisne podpore nevladnim organizacijam, (3) krepitev vloge mreţe in krepitev lastnih 

kapacitet mreţe ter (4) skupne akcije NVO z namenom ozaveščanja medijev in gospodarstva.  

 

Poseben poudarek bo na civilnem dialogu, torej sodelovanju civilne druţbe pri oblikovanju politik 

urejanja prostora na različnih stopnjah sprejemanja odločitev, za lokalne pobude in druge nevladne 

organizacije pa je predvsem pomembna uvedba svetovanja in mentorstva za soodločanje pri urejanju 

prostora ter nadaljevanje usposabljanj, ki jih bomo tokrat izvajali tudi izven Ljubljane. Projekt bo tekel 

do konca septembra 2012. 

 

Uspeh na razmeroma zahtevnem razpisu, na katerega je prispelo 48 prijav, odobrenih pa je bilo 26 

projektov, nas poleg veselja, da bomo lahko nadaljevali z našimi prizadevanji za okrepitev civilne 

druţbe na področju urejanja prostora, navdaja tudi z upanjem, da so bili rezultati prvega projekta 

opaţeni in pozitivno ocenjeni. 

 

Prav tako nas z optimizmom navdajajo tudi prvi rezultati novega projekta v zvezi s sodelovanjem 

partnerstva Odgovorno do prostora! pri pripravi novega zakona o kmetijskih zemljiščih, o katerih 

podrobneje poročamo v zapisu Maje Simoneti, koordinatorke partnerstva Odgovorno do prostora!. 

 

 

Komentarji 

 

“Odgovorno do prostora!” o osnutku zakona o kmetijskih zemljiščih 

Maja Simoneti, koordinatorka Odgovorno do prostora! 

  

Partnerji “Odgovorno do prostora!” (v nadaljevanju OdP) pozorno spremljajo pripravo vse zakonodaje, 

ki posega v integriteto prostorskega načrtovanja. Iz tega naslova ţe več kot leto dni spremljajo tudi 

pripravo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (v nadaljevanju: ZKZ-

C). V času javne razprave v začetku novembra je OdP do osnutka ZKZ-C oblikovalo stališče in ga 

posredovalo Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Minister je argumentom osebno 

prisluhnil in povabil predstavnike delovne skupine OdP (dr. Aleš Mlakar, Izidor Jerala, mag. Jelka 

Hudoklin, dr. Ivan Marušič, Leon Kobetič, dr. Alma Zavodnik Lamovšek, dr. Anka Lisec in dr. Anton 

Prosen), k aktivnemu sodelovanju pri pripravi sprejemljivejših zakonskih rešitev. OdP se zaveda 

pomena varstva kmetijskih zemljišč in tudi meni, da je varstvo kmetijskih zemljišč pomemben 

argument za zgoščevanje poselitve in razvoj podeţelja, ki sta v kontekstu trajnostnega razvoja dva 

posebno pomembna cilja prostorskega razvoja Slovenije. Pomembne razlike med MKGP in partnerji 

OdP so bile ugotovljene v opredelitvi načina varstva in postopka bodočega varstva kmetijskih 

zemljišč. 

 

Celoten komentar si lahko preberete na http://ipop.si/2010/12/09/odgovorno-do-prostora-o-osnutku-

zakona-o-kmetijskih-zemljiscih/. 
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Ravnanje s prostorom sodi v reformni paket! 

Maja Simoneti 

 

Predsednik vlade je sredi novembra razpravljal o reformah. Trenutek je bilo mogoče razumeti kot 

skrajno neprimeren, ali pa ravno pravi, da se javno odpre tudi razpravo o prostorskem razvoju. Po 

dveh desetletjih je druţbeno planiranje v Sloveniji praktično izbrisano iz spomina, neoliberalni model 

urbanizacije pa je v iskanju posameznih učinkov in koristi docela neuspešno vodil stanovanjsko 

politiko in dodobra načel kulturno krajino Slovenije ter z razpršeno poselitvijo dolgoročno zakoval 

nizko kakovost in visoke stroške bivanja v spalnih naseljih po drţavi. V dneh, ko sta krajina in 

arhitektura prvič vključeni v nacionalni kulturni program in se zaradi podnebnih sprememb in še bolj 

naravnih ujm po Evropi širi govor o prostorski solidarnosti in potrebi po integralnem planiranju, v 

Sloveniji po tekočem traku sprejemamo invalidne zakone in ukrepe, ki iz posameznih, praviloma 

urgentnih razlogov, opredeljujejo posebne postopke in načine ravnanja pri umeščanju v prostor.  

 

Celoten komentar si lahko preberete na http://ipop.si/2010/11/12/ravnanje-s-prostorom-sodi-v-

reformni-paket/ 

 

 

Arhitektura za ljudi, ne za slavo 

Vita Ţlender 

 

Po ogledu letošnjega arhitekturnega bienala v Benetkah, ki sem si ga s kolegi privoščila septembra, 

začenjam spet dobivati upanje v prihodnje arhitekturne koncepte. Ali bo končno konec opevanja 

zvezdniške arhitekture, ki se razkazuje v nemogočih dubajskih stolpnicah, grajenih za tiste, ki po 

mojem mnenju nimajo zveze z Zemljo? S finančno podlago in tehnologijo, ki omogoča nove in nove 

gradbene materiale, je prazni prostor dubajske obale postal poligon za vesoljsko arhitekturo; 

arhitekturo, ki temelji na generiranih fascinantnih računalniskih modelih, medtem ko pravo ţivljenje 

teče svojo pot nekje daleč spodaj. 

 

Celoten komentar si lahko preberete na http://ipop.si/2010/10/21/arhitektura-za-ljudi-ne-za-slavo/ 

 

 

Sporočila mreţe 

 

Partnerji projekta Mreţa za prostor  

Novi projekt Mreţe za prostor bomo izvajali s pomočjo partnerjev, in sicer Pravno-informacijskega 

centra nevladnih organizacij - PIC ter Zavoda za prostorsko kulturo Trajekt. PIC je bil ustanovljen kot 

zavod leta 1997. Dejavnost zavoda je pravno svetovanje, zagovorništvo, izobraţevanje in izvajanje 

projektov v podporo nevladnim organizacijam, civilnim gibanjem, ranljivim skupinam in posameznikom 

ob njihovem tvornem soočanju s protislovji in zahtevami pravne in demokratične drţave ter pluralne 

civilne druţbe. Pri tem je glavni cilj varovanje človekovih pravic in svoboščin, zavzemanje za pravno 

in socialno drţavo ter demokratično ureditev in učinkovito varstvo okolja. PIC ima status nevladne 

organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju okolja. Trajekt, ki je naš partner v več projektih,  

je predvsem spletni portal za vzpodbujanje prostorske kulture. Namenjen je vsem, ki so iz različnih 

razlogov povezani z urejanjem prostora in ustvarjanjem prostorske kulture. 

 

Svetovanje in mentorstvo za soodločanje pri urejanju prostora 

Z novim projektom Mreţa za prostor je zaţivelo svetovanje in mentorstvo za soodločanje pri urejanju 

prostora. Namenjeno je predvsem opolnomočenju NVO na področju urejanja prostora za vključevanje 

v procese odločanja o urejanju prostora na vseh ravneh od lokalne do EU ravni, ter pravnemu 

svetovanju na predmetnem področju. V manjši meri je svetovanje lahko namenjeno tudi mentorstvu 

pri pripravi in izvajanju projektov NVO. Prvo svetovanje je brezplačno za katerikoli NVO, vsako 
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naslednje pa le za članice mreţe. Zainteresirane NVO naj se obrnejo na PIC, telefon 01 521 18 88, 

oziroma e-poštni naslov pic (at) pic.si. 

 

Predstavitev publikacij, nastalih v okviru projekta “Mreţa za prostor” 

Inštitut za politike prostora je 16. novembra 2010 v Stari mestni elektrarni – Elektro Ljubljana skupaj s 

partnerji predstavil šest publikacij, ki so izšle v zaloţništvu IPoP v okviru projekta Mreţa za prostor 

med julijem in oktobrom 2010. Publikacije na različne načine predstavljajo rezultate projekta; štiri 

publikacije predstavljajo rezultate lokalnih delavnic in iz njih izhajajočih predlogov, ena poglablja temo 

izobraţevalnega seminarja, organiziranega v okviru projekta, posebna publikacija pa je namenjena 

priročniku o urejanju prostora, ki je namenjen učiteljem v osnovnih in srednjih šolah. Publikacije so 

predstavili njihovi avtorji, uredniki ali pobudniki, vse omenjene publikacije pa so na voljo tudi v 

elektronskih različicah na spletni strani IPoP. 

 

Delavnica na temo vrednotenja projekta "Mreţa za prostor" 

Slovensko društvo evalvatorjev je v sodelovanju z Inštitutom za politike prostora na delavnici 26. 

oktobra 2010 predstavilo rezultate vrednotenja projekta "Mreţa za prostor". Ob izvajanju projekta, 

namenjenega organiziranju mreţe NVO s področja urejanja prostora, so se odprle številne dileme 

tovrstnega povezovanja in pokazale moţnosti za drugačne, bolj strukturirane pristope k povezovanju 

NVO. Na delavnici je bila predstavljena tudi publikacija "Osnove vrednotenja politik za občasne 

uporabnike" avtorja Bojana Radeja, ki je pred kratkim izšla v zaloţništvu IPoP.  

 

Seznam vladnih vrednotenj še vedno nepopoln 

Slovensko društvo evalvatorjev ugotavlja, da vladi v enem letu ni uspelo sestaviti seznama vrednotenj 

v Vladi. Na začetku leta so zaprostili Generalni sekretariat Vlade za seznam vrednotenj v 2009 in 

načrt za l. 2010. Po večmesečnem čakanju so prejeli odgovor, v katerem pa ni bilo seznama 

evalvacij, ampak le program dela vlade. Več na www.sdeval.si. 

 

Več-nivojski vidik druţbene kompleksnosti 

Druţbeni pojavi niso vidni enako, kadar so gledani od blizu ali daleč. Zato podob, pridobljenih na 

različnih ravneh opazovanja, ni mogoče neposredno primerjati. Kljub temu, da so druţbeni pojavi 

nesomerni v ravneh obravnave, je večina druţbenih študij opravljenih le na eni sami ravni analize, 

njihove ugotovitve pa se jemljejo kot splošno veljavne. Za vrednotenje kompleksnih pojavov kot so 

vladne politike, pri katerih imamo skoraj vedno opravka z več-nivojskimi pojavi, je problem ključnega 

pomena. Avtor Bojan Radej razvija novo teorijo sredinskega (mezoskopskega) vrednotenja in vabi k 

komentarjem. Več na www.sdeval.si. 

 

Potrebujemo učinkovit javni potniški promet 

Na konferenci »Trajnostna mobilnost v slovenskih občinah« 15. decembra 2010 v Ljubljani so se 

predstavniki občin in ostali deleţniki iz področja javnega potniškega prometa soočili z izzivom 

upravljanja mobilnosti in urejanja prometa. Avtomobil je kot prevozno sredstvo v Sloveniji favoriziran, 

kar vodi v hiter porast motorizacije, visoke naloţbe v cestno infrastrukturo, spreminjanje vzorca 

poselitve in nekonkurenčnost javnega potniškega prometa. Kljub večji stopnji motorizacije in gradnji 

novih cest pa se mobilnost velikega dela prebivalstva slabša, degradacija okolja in našega lastnega 

zdravja pa terjata vse višji davek. Več na www.focus.si. 

 

Zakolesari na filmsko platno  

V Mariborski kolesarski mreţi zbirajo prostovoljce za pomoč pri izdelavi dokumentarnega filma, kjer 

bodo izpostavljeni vsakodnevne probleme kolesarjev ter pokazali, da je kolesarjenje privlačen, zdrav 

in trajnostno naravnan ţivljenjski stil. V dokumentarnem filmu, ki bo izdelan v letošnjem šolskem letu 

(december 2010 – maj 2011) bodo »lovili kritične točke, se na glas pogovarjali z VIP-ovci, sprejemali 

»friend requeste« in »pimpali« svoje bicikle. »Prostovoljci se bodo lahko preizkusili v sledečih 

veščinah: kolesarjenje, snemanje, fotografiranje, montiranje, bloganje, doţivljanje avantur, pisanje 
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kritične besede, švicanje (fül), intervjuvanje in vodenje projekta. http://mkm.kolesarji.org/.  

 

Prostorski akt za območjen Plečnikovega stadiona ne gre v ustavno presojo 

Ustavno sodišče je odločilo, da ne bo sprejelo v obravnavo pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti 

prostorskega akta za območje Plečnikovega stadiona, ki jo je vloţil član Koordinacijskega odbora, ker 

pobudnik ni izkazal pravnega interesa. Več na www.iztepac.si,  Vest Dnevnik/STA. 

 

Nove izdaje novic URBACT 

Na spletni strani Trajekt so objavljeni članki iz novembrskih in decembrskih novic URBACT. Med njimi 

lahko berete o uporabi pobude JESSICA in izzivih javno-zasebnih partnerstev za urbano 

regeneracijo, o povezovanju urbane prenove in prostorskega načrtovanja v okviru funkcionalne regije 

ipd. 

 

 

Iz medijev 

 

Elektronske vozovnice v mestnem avtobusnem prometu Maribor  

Predstavniki Mestne občine Maribor in podjetja Veolia Transport Štajerska so predstavili sistem 

elektronskih vozovnic v mestnem avtobusnem prometu Maribor.  

Novost uvajajo zaradi enostavnejše uporabe avtobusnih storitev potnikov, saj gre za način brez 

kontaktne uporabe avtobusnih storitev - po sistemu pribliţaj in vstopi, hkrati pa sistem zaposlenim v 

podjetju Veolia Transport Štajerska omogoča tudi enostavnejšo obdelavo podatkov. Več na 

www.delo.si. 

 

Regeneracija postindustrijskega območja Maribora  

Mariborski reţiser Tomaţ Pandur, ki je prevzel vodenje programskega sveta Evropske prestolnice 

kulture (EPK), je te dni prvič javno spregovoril o načrtovanem Centru uprizoritvenih umetnosti na 

Studencih, ki ţe nekaj časa buri duhove v Mariboru. Več na www.mladina.si. 

 

V Mariboru poskusna povezava avtobusnega in ţičniškega prometa 

Maribor - Mariborska gradbena fakulteta bo januarja izvedla pilotni projekt integracije mestnega 

avtobusnega prometa z ţičniškim prometom na mariborskem Pohorju, ki ga bodo izvajali v okviru 

evropskega projekta CO2 Nevtralni promet na območju Alp. Z njim bodo skušali zmanjšati deleţ 

avtomobilov, s katerimi obiskovalci potujejo do Pohorske vzpenjače. Več na eko.dnevnik.si.   

 

Prepoved parkiranja koles pred mestno hišo preklicana 

Novi ţupan Matej Arčon je preklical prepoved o parkiranju koles pred občinsko stavbo v Novi Gorici, 

ki jo je v začetku letošnjega leta sprejelo takratno vodstvo mestne uprave. Več na www.primorske.si. 

 

V Tolminu načrtujejo prenovo širšega mestnega jedra 

Tolminska občina je v tem letu začela s postopki za pripravo izhodišč za urejanje in prenovo širšega 

mestnega jedra. Nastale bodo strokovne osnove za oblikovno in vsebinsko urejanje objektov in 

prostora v osrednjem delu mesta. Več na www.primorske.si. 

 

Po semedelski promenadi 1. januarja  

Lepo in predvsem suho vreme je na delovišče semedelske promenade znova privabilo gradbince, ki 

jih čaka še sklepna faza urejanja te pešpoti ob morju. Več na www.primorske.si. 

 

Potniški center Ljubljana šele pri prvi stolpnici 

V okviru enega največjih neuresničenih ljubljanskih zazidalnih načrtov, to je Potniškega centra 

Ljubljana, je v gradnji le projekt Situla. Za vse druge pa njihovi investitorji niso pripravili še niti končnih 

projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja. Več na www.delo.si. 
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Številni interesi ovirajo ureditev zelenega območja 

Krajinski park v središču glavnega mesta po grobi oceni obišče 1.750.000 obiskovalcev na leto, ob 

nedeljah jih je tudi 20.000, še posebno spomladi. Več na www.delo.si. 

 

2010 - še eno izgubljeno leto 

Kaj bo nepremičninskemu trgu prineslo leto 2011? Medtem ko je večina razvitejših nepremičninskih 

trgov v Evropi na poti okrevanja, Slovenija predvsem zaradi pomanjkanja bančnega financiranja in 

splošnega slabega razpoloţenja na trgu na ţalost zaostaja. Več na www.finance.si. 

 

Vse več asfalta in vse manj mobilnosti 

Ljubljana - V ţelji, da bi javni potniški promet v Sloveniji postal učinkovit, ter da bi ga posledično 

uporabljalo več ljudi, sta društvo za sonaraven razvoj Focus in ministrstvo za promet včeraj na 

Lukovici organizirala konferenco „trajnostna mobilnost v slovenskih občinah“, kjer je beseda tekla o 

izboljšanju učinkovitosti javnega potniškega prometa. Več na eko.dnevnik.si. 

 

Razen v času zimskih razmer? 

Po prvih obilnejših sneţnih padavinah je opaziti, da je na cestah veliko bolje poskrbljeno za 

avtomobiliste kakor za kolesarje. Operativni načrt čiščenja, ki ga za Komunalno podjetje Ljubljana 

sestavljajo na občini, temu podjetju nalaga, naj bi kolesarske proge očistilo skupaj s cestišči, 

kolesarske steze pa skupaj s pločniki. Toda v praksi več kot očitno ni tako. Več na www.mladina.si. 

 

Prodaja električnih koles v Evropi raste, pri nas upada 

Prodaja električnih koles v Evropi letno raste : od 30 do 40 odstotkov, pri nas pa upada zaradi visokih 

cen. Prodaja električnih koles v Evropi se letno povečuje od 30- do 40-odstotno, in to kljub kriznim 

časom, v Sloveniji pa je bila letos manjša kot lani, prodanih je bilo okoli 300 električnih koles. Več na 

www.finance.si. 

 

Ţelezniški promet na koprski progi narašča 

Ţelezniški promet med Luko Koper in notranjostjo Slovenije narašča. Ţeleznice so novembra po 

koprski progi prepeljale 891.998 ton blaga oziroma 26.702 vagonov ter opravile 239 milijonov 

netotonskih kilometrov. To je občutno več kot v enakem obdobju lani, so danes sporočili s Slovenskih 

ţeleznic. Več na www.primorske.si. 

 

Trg z zemljišči zastal, davek bodo zamrznili 

Med glavnimi razlogi, da so v mestni občini Nova Gorica pred tremi leti uvedli davek na nepozidana 

stavbna zemljišča, je poskus pospešiti promet z zemljišči. To se potem ni zgodilo, zato bodo do 

nadaljnjega zamrznili višino nadomestila, ki bo ostala na stopnji iz letošnjega leta. Več na 

www.primorske.si. 

 

Labirint umetnosti zasajen do konca tedna 

Ljubljana - Labirint umetnosti, ki ga na Fuţinah postavlja društvo Exodos s podporo Mestne občine 

Ljubljana, evropske komisije in ministrstva za kulturo, je počasi začel dobivati svojo podobo. Včeraj so 

namreč varuhi, ki so ţe kupili posamezna drevesa, ta tudi posadili. Med tistimi, ki so prijeli za lopato, 

je bil tudi ţupan Zoran Janković, saj je Mestna občina Ljubljana varuh enega izmed dreves. Preostala 

drevesa bodo posajena do konca tega tedna, je povedala Katja Verderber iz društva Exodos, saj bi 

zemlja lahko kmalu zmrznila in onemogočila dokončanje parka. Več na www.dnevnik.si. 

 

Stanovanja prihodnosti: še bolj odprta in še bolj enostavna 

Leta 1922 je švicarski arhitekt Charles-Édouard Jeanneret, bolj poznan pod imenom Le Corbusier 

(1887-1965), razgrnil drzen načrt za prenovo Pariza. Njegov Voisin je predvideval sistematično 

uničenje velikega dela drugega okraja (vključno z Narodno knjiţnico), kjer naj bi v novi dobi zraslo 

http://www.delo.si/tiskano/html/20101202/Delo/0
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http://www.finance.si/297931/2010---%B9e-eno-izgubljeno-leto
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http://www.mladina.si/tednik/201049/razen_v_casu_zimskih_razmer_
http://www.mladina.si/
http://www.finance.si/297669/Prodaja-elektri%E8nih-koles-Evropi-raste-pri-nas-upada
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http://www.primorske.si/
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http://www.primorske.si/
http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/dnevnik/1042410416
http://www.dnevnik.si/
http://www.dnevnik.si/objektiv/vec_vsebin/1042406120


 

osemnajst šestdesetnadstropnih stolpnic v obliki kriţa. Ne, ni šlo za norost ali osebno vendeto: ideji o 

izbrisu skoraj polovice pariškega središča je botrovala dotlej najhujša urbana kriza. 

 

 

Napovednik 

 

2011 

Ţelimo vam srečno novo leto 2011! 

 

 

Teorija in praksa 

 

Konferenca na temo javnega prostora na Dunaju 

Na Dunaju se je 10. in 11. novembra  v organizaciji Interdisciplinarnega centra za urbano kulturo in 

javni prostor odvijala konferenca "Public Space and the challenges of urban transformation in Europe: 

Politics and culture". Zbralo se je kar nekaj zanimivih strokovnjakov s področij, povezanih z javnim 

prostorom, urbano kulturo in tudi z mesti na splošno. V dveh dneh se je poleg treh ključnih govornikov 

zvrstilo okoli 50 referatov, organizirane pa so bile tudi tri delavnice. V razpravi so bila najbolj 

izpostavljena povsem temeljna vprašanja o samem pomenu in različnih definicijah javnega prostora. 

Skozi razpravo je vse bolj postalo jasno, da je bolj kot sam fizičen prostor in njegovo javno lastništvo 

pomembno ţivljenje, ki se v njem odvija. Več avtorjev je izrecno poudarjalo problematičnost povezave 

koncepta javnega prostora z javnim lastništvom prostora. Več na www.ipop.si. 

 

Sodelovanje za spopadanje s prometnimi izzivi v metropolitanskih regijah 

V Budimpešti je konec novembra 2010 potekalo srečanje sedmih evropskih metropolitanskih regij, ki 

si izmenjujejo svoje izkušnje pri spopadanju s prometnimi izzivi. Srečanje je potekalo v okviru projekta 

Catch-MR (Cooperative approaches to transport challenges in Metropolitan Regions), ki poteka v 

okviru pobude INTERREG IVC, in katerega cilj je izboljšati kakovost ţivljenja in konkurenčnost 

metropolitanskih regij kot gonilnih sil razvoja. Na tokratni delavnici je bil poseben poudarek na 

intermodalnosti, sistemu Park&Ride, in ţeleznicah kot delu urbane mobilnosti. Zanimivo je bilo 

primerjati različne izkušnje na področju sistema Park&Ride (P+R; parkiraj in se pelji). Medtem ko jih 

pri nas in v sosednjih drţavah šele uvajamo, imajo severne drţave z njimi ţe precej izkušnj. Po 

njihovih ugotovitvah so najbolj učinkovita manjša in preprostejša vozlišča P+R, čim bliţje izvoru 

osebnega prometa. Mesta, ki imajo uveljavljen sistem P+R, so do njihovega načrtovanja precej 

zadrţana, saj so mnenja, da ohranjajo pozitiven odnos prebivalcev do razpršene poselitve. Več na 

www.ipop.si. 

 

 

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

Urednik št. 14: Marko Peterlin (IPoP). Prispevki: Marko Peterlin (IPoP), Maja Simoneti (IPoP), Tatjana Marn (IPoP), Petra 

Očkerl, Tadej Ţaucer (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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