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Uvodnik 

Minuli mesec je bil spet nadvse bogat s pomembnimi novicami na področju urejanja prostora. Po 

daljšem zatišju so tokrat spet izstopale novice o pomoči gradbenim podjetjem s pomočjo drţavnega 

odkupa »defektnih stanovanj«, o katerih v nadaljevanju piše Maja Simoneti. Veliko novic se je 

nanašalo tudi na načrtovanje, gradnjo in vzdrţevanje novih cest, predvsem v Ljubljani in okolici. Samo 

v tem mesecu je bilo napovedanih za novih 416 milijonov evrov drţavnih investicij v ceste okoli 

Ljubljane, ob letnih 12 milijonih evrov investicij v nove ceste s strani Mestne občine Ljubljana ter še 

dodatnih dobrih 40 milijonih evrov na leto za vzdrţevanje cest in upravljanje prometne infrastrukture. 

Ob teh podatkih je res teţko razumeti, zakaj ne mesto ne drţava ne zmoreta odločitve za začetek 

izgradnje sodobnega mestnega tramvaja, katerega 36 km linij bi nas stalo malo manj kot 700 

milijonov evrov, z njegovo izgradnjo pa bi se dolgoročno bistveno zmanjšali vsi ključni prometni 

problemi Ljubljane in vseh, ki dnevno gravitirajo nanjo, od parkiranja do zastojev, odpadla bi potreba 

po večini investicij v nove ceste, dolgoročno bi se zmanjšali stroški za vzdrţevanje cest, za zdravstvo, 

da o manjših stroških druţinskih proračunov za avtomobile in parkirna mesta niti ne govorimo.  

  

Sicer pa je v tem mesecu poleg pričujočih novic prvič izšel tudi Informator Mreţe za prostor, ki ga 

ureja in pripravlja Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, partner projekta Mreţa za 

prostor, in ki daje uporabne napotke za sodelovanje posameznikov in nevladnih organizaciji pri 

procesih urejanja prostora. Poleg pravnih napotkov in slovarčka strokovnih izrazov zajema informator 

tudi podatke o javnih razgrnitvah prostorskih aktov in zanimivih razpisih. 

  

Ţe v januarju smo začeli na spletni strani IPoP objavljati tudi tedenske preglede novic iz medijev, ki so 

precej obseţnejši kot pa mesečni pregled v teh novicah. Najdete jih lahko v rubriki »Aktualno« na 

sredini naslovne strani.  

  

  

Komentarji 

  

Stanovanja v igri interesov 

Maja Simoneti 

  

Pretekli teden je bilo ponovno napovedano, da naj bi drţava v duhu pomoči gradbenim podjetjem 

začela odkupovati preseţke stanovanj na trgu. Kako je lahko v javnem interesu, da naj bi drţava 

odkupila stanovanja, ki so tako slaba in draga, da jih nihče drug noče, se sprašuje sociologinja dr. 

Srna Mandić s Fakultete za druţbene vede in dodaja, da so se do podobnega predloga kritično izrekli 

ţe zbrani na posvetu spomladi leta 2009 v Drţavnem zboru RS. Kot pravi sta z dr. Andrejo Cirman z 

Ekonomske fakultete ideji nasprotovali, »ker bi s tem dotolkli ţe tako slabo kakovost sklada 

neprofitnih stanovanj in ker je seveda v popolnem nasprotju z logiko gospodarjenja s temi 

stanovanji«. 

  

Celoten komentar si lahko preberete na http://ipop.si/2011/02/01/stanovanja-v-igri-interesov/ 

  

  

Mreţa svetovalnih centrov za podporo samograditeljstvu? 

Maja Simoneti 

  

Dnevnik je pred dnevi ponovno poročal, da je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) odločeno v 

vladno obravnavo posredovati predlog za vzpostavitev stalne svetovalne mreţe “Prehitimo naravne 

nesreče”. Zaradi vse bolj pogostih in tudi nepredvidljivih  naravnih nesreč naj bi mreţa 
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svetovalcev skrbela za to, da slovenski samograditelji pri gradnji svojih hiš ne bi delali napak, ki 

ob naravnih ujmah povzročajo škodo na tako zgrajenih objektih. Slovenija s tem ustanavlja podporno 

sluţbo za v razvitem svetu precej unikaten sistem, ki dopušča samograditeljstvo, in ki naj bi 

preprečevala slabosti te pravice, izhajajoče iz zakona o graditvi objektov. 

Celoten komentar si lahko preberete na http://ipop.si/2011/01/24/mreza-svetovalnih-centrov-za-

podporo-samograditeljstvu/ 

  

  

Sporočila mreţe 

  

Vklenjeni v soodvisnost 

Intenzivna trţna globalizacija in radikalne novosti na področju informacijske tehnologije so svet močno 

povezale in drţave (ljudi) tako naredili močno soodvisne. Posledice teh tredov zahtevajo radikalno 

spremembo doslej ustaljenih ravnanj, upravljanja in odnosov, do katerih pa ne prihaja. Zato nas nova 

soodvisnost zaenkrat prej vodi v omejevanje svobode kot v njeno polnejšo uveljavitev, razmišlja Bojan 

Radej.  Več na www.sdeval.si. 

  

Kulturni okvir preobrazbe Barcelone in Seula 

V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje je bila 9. februarja 2011 predstavljena knjiga "Lokalni odzivi na 

globalne izzive: Kulturni okvir preobrazbe Barcelone in Seula" dr. Blaţa Kriţnika, v kateri govori o 

vplivu globalizacije mest na vsakdanje ţivljenje v njih ter o pomenu kulture za preobrazbo mest. Več 

na http://ipop.si/.  

  

Prihodnost Tobačne Ljubljana 

Pri nadaljnem razvoju Tobačne tovarne v Ljubljani je morda moţna navezava na akcijski urbanizem 

(»Action urbanism« op.p.), ki pomeni, da se odzovemo na druţbeno in gospodarsko stanje v drţavi in 

se morda odpovemo novim investicijam in rušitvam objektov, kadar bi se bilo smiselno odločiti za 

ponovno uporabo »Re-use«.   

Več na www.trajekt.si. 

  

Februarske novice programa Urbact 

Na spletnem mestu Trajekt sta bila objavljena dva nova članka iz februarskih novic programa Urbact. 

Prvi obravnava razvoj mestnih središč, predvsem v povezavi s privlačnostjo za stanovanje, drugi pa 

uporabo pristopa soodgovornosti pri zagotavljanju višje kakovosti ţivljenja v mestih. Več na 

www.trajekt.si. 

  

Mreţa za prostor pri varuhinji z ministrom Ţarnićem 

Na srečanju s predstavniki civilne druţbe na področju okolja so članice Mreţe za prostor izpostavile 

potrebo po zgodnjem vključavnju javnosti v pripravo prostorskih aktov in problem sistemskega 

sodelovanja ministrstva z nevladnimi organizacijami. Več na www.ipop.si. 

  

Prošnja za okoljevarstveno soglasje za prenovo beţigrajskega stadiona 

Druţba BŠP je Agencijo RS za okolje zaprosila za okoljevarstveno soglasje za obnovo Plečnikovega 

stadiona, kar je po nekajmesečnem zatišju prvi korak do gradbenega dovoljenja. Več na 

www.iztepac.si 

  

Prepočasi do energetske učinkovitosti 

Focus, društvo za sonaraven razvoj, opozarja, da se ne naredi dovolj za dosego 20 % cilja za 

energetsko učinkovitost do leta 2020 in da bi morali odločevalci sprejeti zavezujoč cilj in ga podpreti s 

finančnimi spodbudami ter ukrepi na strani povpraševanja. Več na www.focus.si 

  

Trajnostna osvetlitev v javnih in poslovnih zgradbah 
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Razsvetljava  je v večini javnih in poslovnih zgradb drugi največji porabnik energije takoj za 

ogrevanjem, zato je poznavanje orodji in načinov za vrednotenje in zmanjšanje njene porabe izjemno 

pomembno pri doseganju energetske učinkovitosti. Več na www.trajekt.si. 

  

  

Iz medijev  

  

Preveč cest za premalo milijonov 

Načrtov za gradnjo novih cest je veliko: od štiripasovne Nemške ceste, prestavljene Dunajske ceste 

na Jeţici, mestnih vpadnic, pa vse do predorov pod Roţnikom in Golovcem, vendar bo v prihodnjih 

letih denarja bolj kot ne le za ţe začete projekte. Mestna občina Ljubljana bo v letošnjem letu za ceste 

namenila 52,5 milijona evrov, kar je 18 milijonov manj kot lani, vendar še vedno precej več kot 

prejšnja leta. Več na www.dnevnik.si. 

  

Trasa obvoznice Škofljica bo šla čez Barje 

Potem ko so ţupani občin ob razvojni osi 3a prejšnji teden zagrozili z zapiranjem vseh cest proti 

Dolenjski, če vlada ne bo takoj zavihala rokavov glede gradnje obvoznice Škofljica, so groţnje očitno 

ţe obrodile prve sadove. Na včerajšnjem sestanku z ministroma za promet ter okolje in prostor, 

Patrickom Vlačičem in Rokom Ţarnićem, so se namreč ţupani dogovorili, da bo nemudoma stekel 

postopek za umestitev škofeljske obvoznice v drţavni prostorski načrt (DPN), ki naj bi bil končan 

septembra prihodnje leto. Več na www.dnevnik.si. 

  

Za štiripasovnico bo treba podreti 40 stavb 

Ministrstvo za okolje in prostor je za obravnavo na eni prihodnjih sej vlade pripravilo predlog uredbe o 

drţavnem prostorskem načrtu za navezovalno cesto Jeprca–Staneţiče–Brod, ki bo, kot kaţe, tesneje 

povezala in prometno razbremenila nekatere odseke Mestne občine Ljubljana in občin Medvode, 

Škofja Loka ter Kranj. Več na www.delo.si. 

  

»Znaka prepovedano za kolesarje še nisem videl« 

Uvajanje šestpasovnic za javni prevoz v glavnem mestu je predmet polemik ţe več let, pred kratkim 

pa je ta tema znova stopila v ospredje, ko je Tomaţ Souvan z oddelka za urejanje prostora Mestne 

občine Ljubljana v pogovoru za lokalni brezplačnik dejal, da občina šestpasovnic letos ne namerava 

uvajati, temveč bo dala prednost gradnji Titove ceste in Njegoševe ceste. Urbanistični strokovnjak 

Blaţ Lokar, ki dela in biva na Dunaju, opozarja, da so sodobna mesta tovrstne zamisli opustila ţe 

pred desetletji. Več na www.civitasljubljana.si 

  

Zaprtje Slovenske ceste: gostinci ţelijo vrtove, trgovci opozarjajo na teţave s parkiranjem 

Ljubljana – Kot smo ţe poročali, namerava Mestna občina Ljubljana spremeniti prometni reţim v 

središču mesta in del Slovenske ceste med Šubičevo in Dalmatinovo ulico popolnoma zapreti za 

osebne avtomobile, še vedno pa bo moţen dostop z mestnimi avtobusi in taksiji. Največ prostora 

bodo pridobili pešci in kolesarji, za katere bosta urejeni kolesarski stezi po celotni dolţini in po novem 

na obeh straneh ceste. Več na www.dnevnik.si. 

  

»Urbana je danes samoumevna« 

Ţe dobri dve leti v glavnem mestu poteka evropski projekt Civitas Elan, katerega predstavniki – 

predvsem pa visoki občinski funkcionarji – ves ta čas obljubljajo temeljite izboljšave v prometni 

infrastrukturi, kulturi in pri vključenosti lokalnih skupnosti. Po mnenju občinarjev bodo najvidnejši 

rezultati evropskega projekta Civitas Elan vidni letos in prihodnje leto. Izrazito dodatno vrednost 

meščanom in turistom bo prinesel obnovljeni Breg. Več na www.delo.si. 

  

“Podaljšanje linije se ne splača” 
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Predsednik ljubljanske četrtne skupnosti Vič Danilo Šarić je nedavno povedal, da bi občani tega dela 

Ljubljane radi linijo 1D podaljšali do Bavarskega dvora, da jim ne bi bilo treba dodatno prestopati na 

Mestnem logu na linijo 1 in zato izgubljati čas. A kot pravi Peter Horvat direktor Ljubljanskega 

potniškega prometa ta podaljšanja ne načrtuje, saj je z ekonomskega vidika popolnoma 

nesprejemljivo. Z vozovnicami na liniji 1D so decembra pokrili le 24 odstotkov stroškov goriva. Več na 

www.dnevnik.si. 

  

Nejevolja zaradi občinskih pristojbin 

Na minuli seji mestnega sveta sprejeti odlok o oglaševanju je sproţil precej slabe volje med malimi 

oglaševalskimi podjetji v Ljubljani (njihovih imen ne razkrivamo, ker se bojijo, da bi z odkritjem 

identitete njihov posel utrpel dodatno škodo). Oglaševalci so namreč opozorili, da je odlok do njih 

diskriminacijski, saj predvideva občinsko pristojbino za oglaševanje tudi na površinah, ki niso v lasti 

Mestne občine Ljubljana. Več na www.dnevnik.si. 

  

Mestni menedţerji za razvoj koprskega središča 

Koprski trgovci bi lahko ţe letos ustanovili stanovsko zdruţenje, ki bi skrbelo za ohranitev in razvoj 

mestnega središča. Slavko Mezek iz koprskega Regionalnega razvojnega centra (RRC) si ţeli, da bi 

to bila močna organizacija, trgovce pa naj bi v usklajeno celoto povezoval usposobljen upravitelj 

mestnega središča. Na začetku bi takšno zdruţenje pri ţivljenju ohranjala tudi občinska denarna 

pomoč, v prihodnje pa bi se lahko “preţivljali” s članarino. Več na www.primorske.si. 

  

Novo upanje za kino Partizan? 

Mariborčani, ki so se v zadnjih dneh sprehodili po Grajskem trgu in mimo nekdanjega kina Partizan, 

so lahko opazili, da se v poslopju nekaj dogaja. Delavci namreč ţe več dni pridno praznijo prostore, s 

sten pa so tudi ţe odstranili omet. Prazna zgradba in oguljeni zidovi kaţejo, da bi se v nekdanji 

priljubljeni, zdaj pa ţe dolga leta zapuščeni druţabni prostor morda ponovno lahko vrnilo ţivljenje, 

tako kot se je v bliţnji kino Udarnik… Več na www.vecer.si. 

  

Obnova Pekarne vse bolj najeda alternativno kulturo 

Napovedana popolna prenova alternativnega kompleksa na Taboru ne bo uresničena, zato je 

vprašanje, ali je sploh smiselno nadaljevanje, ki mu Pekarna sama očitno ni kos – še posebno ker 

prav to razjeda njeno bistvo in razbija koncept. Program popolne prenove, s katerim bi Maribor dobil 

reprezentativen kompleks alternativne, neodvisne kulturne produkcije, je vse bolj pod vprašajem. Več 

na www.vecer.si 

  

Prebivalce mariborskega mestnega središča so povabili k zbiranju predlogov za oţivitev 

kulturnega utripa mesta 

Eden izmed programskih sklopov projekta Evropske prestolnice kulture (EPK), ki naj bi poskrbel za 

večjo prepletenost kulture in vsakdanjega ţivljenja Mariborčanov, je tudi projekt Ključi mesta. Njegovo 

osnovno poslanstvo je, da območje znotraj srednjeveškega obzidja Maribora poleg vsebinskih, 

arhitekturnih in programskih rešitev, ki jih bodo pripravili producenti programa EPK, zaţivi tudi s 

predlogi prebivalcev tega dela mesta … Več na www.vecer.si. 

  

Vlada zaprla finančno konstrukcijo Evropske prestolnice kulture 

Drţava bo sofinancirala novogradnji za galerijo in knjiţnico v Mariboru, brez proračunskega vira pa za 

zdaj ostaja Mariborsko kulturno središče (Maks). Vodilni snovalci projekta Evropska prestolnica 

kulture 2012 (EPK) so z nasmejanimi obrazi zapustili včerajšnje srečanje s predsednikom vlade 

Borutom Pahorjem. Premier in njegova ekipa s kulturnega ministrstva sta namreč prišla v Maribor z 

zagotovili, da bo drţava prispevala 15 milijonov evrov za program EPK, v rezervah proračuna 

ministrstva za kulturo je izbrskala tudi dvakrat po deset milijonov evrov za sofinanciranje novogradnje 

Umetnostne galerije Maribor in Mariborske knjiţnice s prenovo Rotovškega trga. Več na 

www.dnevnik.si. 
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Klavrna podoba središča Evropske kulturne prestolnice 2012 

Čeprav so ţe pred leti, v prvih scenarijih Evropske prestolnice kulture (EPK) napovedali prenovo 

Koroške ceste med Glavnim trgom in mestno trţnico, je njena podoba do danes postala še bolj 

klavrna. Predvsem zaradi zapuščenih stavb in razpadlih pročelij. Na mariborski občini vztrajajo, da 

obnova Koroške ceste ostaja v scenariju EPK 2012 v sklopu prenove širšega območja Glavnega trga. 

Čeprav je do dogodka še manj kot eno leto, nič ne kaţe, da bi se dela kmalu začela. Več na 

www.delo.si. 

  

Avtobusi niso le za upokojence in šolarje 

Ker Veolii julija letos poteče koncesijska pogodba za javni avtobusni promet, je mestna občina 

Maribor pripravila nov odlok o načinu izvajanja te gospodarske javne sluţbe, ki bo podlaga za 

mednarodni razpis za novega (starega) koncesionarja. Direktor občinskega urada za komunalo, 

promet, okolje in prostor Vili Eisenhut je uvodoma poudaril, da je odlok prvi korak na poti, ki 

dolgoročno vodi k spreminjanju potovalnih navad Mariborčanov, “da avtobusi ne bodo več prevozna 

sredstva le za upokojence in šolarje, ampak bo javni prevoz postal prava alternativa”… Več na 

www.vecer.com. 

  

Z avtobusom brezplačno do ţičnice 

Z avtobusom brezplačno do ţičnice Pilotni projekt integracije mariborskega mestnega avtobusnega 

prometa z ţičniškim prometom na Mariborskem Pohorju, ki so ga poskusno izvedli januarja, je 

pokazal dobre rezultate. Več na www.dnevnik.si. 

  

Stari kino je postal sodobna gledališka dvorana 

Po 56 letih prvotnega odprtja Kina Park Murska Sobota dobiva novo večnamensko gledališko 

dvorano. Uradno odprtje so zdruţili s koncertom Eroike ter podelitvijo občinskih priznanj ob kulturnem 

prazniku. Stara kinodvorana Kino Park z okoli 500 sedeţi je bila tudi edini resni prireditveni prostor za 

večje število ljudi v občini, vendar praktično ni imela odra, le manjšo pohodno površino pred 

zastorom. Zato so gledališke predstave prirejali v grajski dvorani, kjer je skoraj pol manj sedeţev in so 

igralci običajno predstave odigrali dvakrat, da bi zadostili interesu številnih ljubiteljev kulture. Več na 

www.dnevnik.si 

  

Pivški občinski svet je o Počku dal negativno mnenje 

Občinski svet Pivke je včeraj pozno popoldne sprejel negativno mnenje k drţavnemu prostorskemu 

načrtu (DPN) OSVAD Postojna. Zahtevajo opustitev vadišča, do takrat, v prehodnem obdobju, pa naj 

velja uredba, usklajena z interesi lokalnega prebivalstva. Pivčani še zahtevajo, naj Mors naroči 

meritve stanja tal in voda, ki naj bi veljalo kot ničelno stanje. Več na www.delo.si. 

  

Enotno proti sprejetju drţavnega prostorskega načrta 

Občinski svet Postojne je brez glasu proti danes izglasoval negativno mnenje k drţavnemu 

prostorskemu planu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna (DPN OSVAD), ki je v skladu z 

občinskim referendumom iz leta 2000. Takrat je 69,64 odstotka Postojnčanov glasovalo za ukinitev 

vojaškega vadišča. Več na www.delo.si. 

  

O zaščiti primorskih nepremičnin tudi na okrogli mizi 

V sejni sobi seţanske občine so govorili o pobudi za zaščito trga nepremičnin in prepoved prodaje 

nepremičnin na Primorskem tujcem. Civilna iniciativa Kras in Civilna iniciativa za Primorsko sta v 

goste povabila uvodničarje Borisa Pahorja, Joţeta Pirjevca in Antona Prosena. Okroglo mizo so 

naslovili: Evropska unija – zaščitna klavzula na Primorskem?! Več na www.primorske.si. 

  

Deţnik za nevladne organizacije 
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Notranjsko-kraška regija je zadnja v Sloveniji, kjer bo začelo delovati regijsko stičišče nevladnih 

organizacij. Poimenovali so ga Boreo, z evropskim denarjem pa bodo v prihodnjih dveh letih 

povezovali, usposabljali in informirali nevladne organizacije, ki delujejo v statistični regiji. Več na 

www.primorske.si. 

  

In memoriam: Vido Vavken 1932-2010 

Strokovno delo arhitekta in urbanista Vida Vavkna je bilo preteţno vezano na urbanistično 

načrtovanje mesta Ljubljane v okviru Ljubljanskega urbanističnega zavoda. Z njegovim odhodom so 

se vrste snovalcev prvega generalnega plana Ljubljane še bolj razredčile. Januarja 1966 je bil 

Generalni urbanistični plan Ljubljane (GUP) potrjen oziroma formalno sprejet in s tem je bil postavljen 

tudi temeljni kamen prostorskega razvoja Ljubljane za drugo polovico 20. stoletja. GUP Ljubljane je 

postal vzorčni primer, ki so ga uporabili pri načrtovanju mnogih drugih jugoslovanskih mest. Več na 

www.dnevnik.si. 

  

Od odločbe do rušenja mine več let 

Bralec nas je opozoril, da je njegov sosed v trostanovanjski stavbi na ostrešju nelegalno zgradil tri 

frčade. Gradnjo na Partizanski cesti v Mostah si je leta 2004 ogledal tudi gradbeni inšpektor, ki je 

ugotovil, da gre za nelegalno gradnjo. Lastniku je z odločbo inšpektorata naloţil, naj nemudoma 

ustavi gradnjo frčad in naj jih v roku šestih mesecev odstrani. “Zakaj inšpektorat ne ukrepa in ţe več 

let sam ne odstrani nelegalne gradnje?” se sprašuje naš bralec. Več na www.dnevnik.si. 

  

Konec gradnje hiš v lastni reţiji? 

Ministrstvo za okolje bo v kratkem predlagalo spremembo zakona o graditvi objektov, po kateri se 

bodo lahko v lastni reţiji gradili le še nezahtevni in enostavni objekti. To pomeni, da hiš ne bomo več 

smeli graditi sami, ampak bomo morali za to skleniti pogodbo z gradbenim podjetjem. Stroţjo omejitev 

je predlagala obrtno-podjetniška zbornica, predvsem zato, da bi učinkoviteje preprečevali delo na 

črno. Je pa tak ukrep koristen tudi z več drugih vidikov. Na trgu bo več dela za gradbenike in obrtnike, 

poleg tega pa bo gradnja hiš kakovostnejša. Gradnja v lastni reţiji je bila namreč po drugi svetovni 

vojni med najpomembnejšimi krivci za degradacijo naše kulturne krajine. Več na www.mladina.si 

  

Kmetijska zemljišča bodo dobila angela varuha – nov zemljiški zakon 

Vlada je včeraj v drţavni zbor poslala novelo zakona o kmetijskih zemljiščih, ki naj bi ta varovala pred 

betoniranjem in zaraščanjem. Kmetijsko ministrstvo je v dobrih dveh letih pripravilo dve noveli zakona 

o kmetijskih zemljiščih: prvo v času ministrovanja kasneje odstopljenega Milana Pogačnika, drugo 

pod ministrom Dejanom Ţidanom. Prva je obtičala v medresorskem usklajevanju, drugo pa je po 

dolgotrajnih usklajevanjih vlada včeraj vendarle sprejela in poslala v drţavni zbor. Ta naj bi jo 

obravnaval po skrajšanem postopku, a so v Skupnosti občin Slovenije (SOS) prepričani, da so 

spremembe zakona tako pomembne, da zahtevajo temeljito obravnavo, zato predlagajo normalni 

postopek sprejemanja. Več na www.dnevnik.si 

  

  

Napovednik 

  

Arhitektura inventura 2008/2010 

Razstava »Arhitektura_inventura« je tradicionalna pregledna razstava članov Društva arhitektov 

Ljubljane. Letošnja se bo ţe petič zapored odvila v Veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma med 

14. februarjem in 13. marcem. Več na http://trajekt.org/2011/02/12/arhitektura_inventura-20082010/ 

  

Razstava skupine Maja Farol 

V arhitekturni galeriji DESSA je še do konca meseca odprta razstava “Maja Farol – Odprte 

arhitekture”. Skupino Maja Farol sestavljajo strokovnjaki različnih profilov, ki ţe deset let sooblikujejo 

arhitekturno in urbanistično teorijo in prakso pri nas. Več na 
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Do.co.mo.mo Slovenija 100 

Ob izidu monografije DOCOMOMO SLOVENIA_100 bo med 25.1. in 25. 2. 2011 v galeriji Kresija tudi 

istoimenska razstava, ki prikazuje 100 izbranih objektov slovenskih avtorjev nastalih v obdobju 1900-

1980 na teritoriju, ki je bil v 20. stoletju kulturno-politični kontekst Slovenije (Avstro-Ogrska, 

Jugoslavija in samostojna Slovenija), ter po drugi strani slovenskemu občinstvu predstavlja izbor, ki 

temelji na Docomomo-vih kriterijih vrednotenja in selekcije moderne arhitekture. Več na 

http://trajekt.org/2011/02/06/monografija-docomomo-slovenia_100/ 
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