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Uvodnik 

Iz vrste zanimivih in pomembnih novic za urejanje prostora ta mesec izstopa uzakonjenje 

nezdruţljivosti ţupanske in poslanske funkcije. Gre za resnično strukturno reformo naše drţavne 

ureditve, katere vse posledice bodo vidne šele čez mnogo let, vseeno pa jih lahko z vidika urejanja 

prostora nekaj poskusimo predvideti. Verjetno bo najpomembnejša posledica večja transparentnost 

interesov, kar je bil tudi glavni motiv za uzakonjenje nezdruţljivosti. Poslanci bodo zdaj bolj 

nedvoumno zastopali interese drţave, ţupani pa interese lokalne skupnosti. Vse razvojne razprave 

na drţavni in tudi regionalni ravni bodo tako postale bistveno bolj pregledne. Na ta način se bo 

upajmo odprla moţnost bolj strateškega razmisleka o prostorskem razvoju drţave in regij.  

  

Po drugi strani se bo občinam zaprl kanal, ki omogoča vpliv na odločitve na ravni drţave, pomembne 

za njihov razvoj. Neposreden dostop (sicer le nekaterih) občin do odločitev na ravni drţave je na 

nekoliko sprevrţen način tudi neke vrste neformalni korektiv preveliki centralizaciji odločanja. Z 

njegovo ukinitvijo bo morda postala bolj pereča potreba po formalizaciji regionalne ravni odločanja, ali 

pa vsaj po tesnejšemu sodelovanju med občinami po regijah, temelječem na skupnih interesih.  

  

Verjetno bo morala drţava odslej zato bolj sistematično iskati soglasje o ključnih razvojih odločitvah 

tudi na lokalni ravni, in resno vzeti pojem večnivojskega upravljanja. To je tudi eden ključnih 

poudarkov nove Teritorialne agende do 2020, ki so jo sprejeli pristojni ministri drţav članic Evropske 

unije prejšnji teden na Madţarskem, in o kateri pišemo v nadaljevanju. Če evropske in nacionalne 

politike izhajajo iz značilnosti posameznih območij in se lahko prilagajajo lokalnim posebnostim, se ne 

izboljša samo njihova sprejemljivost v javnosti, pač pa tudi moţnosti za njihovo uspešno izvajanje. 

  

  

Komentarji 

  

Evropa poudarja prostorski pristop 

Marko Peterlin 

  

Ministri, odgovorni za prostorski razvoj, so na srečanju, ki je potekalo v okviru Madţarskega 

predsedovanja EU v mestecu Gödöllő 19. maja 2011, podprli nov skupen okvirni dokument, 

Teritorialno agendo do 2020 (TA2020). Kot je poudaril madţarski minister za razvoj, g. Tamás Fellegi, 

so drţave članice s tem postavile temelje novi regionalni politiki Evropske unije, ki bo gradila na 

prostorskem pristopu in lokalnih značilnostih. Teritorialna agenda do 2020 je nastala na podlagi 

pregleda prve Teritorialne agende, ki so jo ministri sprejeli leta 2007 na neformalnem srečanju v 

Leipzigu, ter izkušenj, ki so nastale z njeno uporabo in izvajanjem. Čeprav so od njenega sprejetja 

minila šele štiri leta, so se okoliščine za njeno izvajanje bistveno spremenile. Po eni strani so Evropo 

močno prizadele različne posledice finančne krize s konca leta 2008, ki se bodo poznale še zelo 

dolgo, po drugi strani pa so se z uveljavitvijo nove Lizbonske pogodbe v začetku 2009 spremenile tudi 

institucionalne okoliščine. V njej je bila teritorialna kohezija med drugim opredeljena kot eden od ciljev 

kohezijske politike Evropske unije, ob gospodarski in druţbeni koheziji, zato je prostorska dimenzija 

razvoja, ki jo ta nekoliko abstrakten pojem zajema, postala tudi del pristojnosti Evropske unije. 

  

Celoten komentar si lahko preberete na http://ipop.si/2011/05/25/evropa-poudarja-prostorski-pristop/  

  

Dobra hiša <=> dobro življenje? 

Tadej Ţaucer 
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Dobra hiša je bivališče, v katerem lahko uporabnik ţivi dobro ţivljenje. Govorim o hiši, vendar to velja 

predvsem za stanovanje v hiši, kakršnakoli ţe ta je. Nikakor nimam v mislih le prostostoječe 

enodruţinske hiše. Mogoče še najmanj. Dobra hiša ne more biti le dober odgovor na pravilno 

zastavljen arhitekturen problem. Dobra hiša je pravilen in dober odgovor na pravilno zastavljen 

problem dobrega ţivljenja. To pa ni preprosto vprašanje. Vsak od nas, vsak potencialen uporabnik 

svoje dobre hiše, vsak potencialen investitor ali kupec stanovanja ima svoje gradove v oblakih. Pa so 

gradovi v oblakih res dobre hiše?  

  

Celoten komentar si lahko preberete na http://ipop.si/2011/05/23/dobra-hisa-dobro-zivljenje/  

  

Bicike(lj): mestni gadget 

Marko Peterlin 

  

Slaba štiri leta po uvedbi najbolj znanega sistema javnih koles za kratko izposojo Vélib’ v Parizu je 

prejšnji teden tudi Ljubljana dobila sistem Bicike(lj) in se s tem pridruţila več kot 200 mestom po 

svetu, v katerih ţe delujejo podobni sistemi. Ne gre za prvi sistem javnega kolesa v Ljubljani, saj je ţe 

skoraj 10 let v uporabi Ljubljansko kolo, v okviru katerega si lahko predvsem turisti na osmih lokacijah 

po mestu ugodno izposodijo 100 koles. Kljub temu pa je Bicike(lj) kakovostni in količinski premik. 

Bistvena novost je, da kolesa ni potrebno vrniti nazaj na isto lokacijo, temveč na katerokoli izmed 

postaj, kjer je mogoča tudi njihova izposoja. S tem se uporabna vrednost javnega kolesa povsem 

spremeni, saj postanejo mogoče enosmerne poti v sluţbo ali iz nje, na sestanek ipd., in ne le kroţne 

turistične voţnje. Količinski premik je tako v številu koles, kot v številu postaj, kjer je mogoča izposoja. 

Ţe v začetni fazi je na voljo okoli 300 koles na več kot 30 postajah, zaenkrat predvsem v širšem 

mestnem središču.  

  

Celoten komentar si lahko preberete na http://ipop.si/2011/05/21/bicikelj-mestni-gadget/  

  

  

Sporočila mreže 

  

Otvoritev Parka Tabor 

Spominjati se lepe preteklosti je lahko včasih tudi motivacija za prihodnost. Če so druţenje, zelenje, 

igranje, spoznavanje sosedov, rekreacija še vedno vrednote, zakaj si jih ne organiziramo na prostorih, 

ki so naši, skupni, mestni, javni! Park Tabor pripada vsem, predvsem pa meščanom oziroma vsem, ki 

na Taboru ţivijo, delajo in se druţijo. Zato smo v soboto, 7. maja 2011 na Taboru odprli sezono 

pomladno-poletnega dogajanja. Več na www.trajekt.org. 

  

Ljubljanski dnevi Orisa 

Mednarodni simpozij arhitekture je letos potekal ţe petič v soorganizaciji Oris Hiša arhitekture in 

Zavoda Trajekt. Na podlagi zelo pozitivnega odziva bralcev revije za arhitekturo in kuluro Oris na 

tematike urbanizma, arhitekture, oblikovanja, fotografije ter kulturne dediščine, je Cankarjev dom v 

četrtek, 19. maja 2011 ponovno postal svetovni center arhitekture. Mednarodni simpozij arhitektov je 

prinesel v Ljubljano stik s svetovnimi metropolami in sodobno svetovno arhitekturno sceno. Več na 

www.trajekt.org.  

  

BIG Arhitektura 11 

Letošnji mednarodni arhitekturni festival BIG Arhitektura je potekal na Gospodarskem razstavišču v 

Ljubljani. V četrtek 12. maja 2011 se je odvijal Oder 180°, v petek 13. maja pa mednarodna 

arhitekturna konferenca Big Arhitektura 2011. Na ploščadi Ajdovščina so v četrtek slavnostno podelili 

tudi nagrade Hiše Awards ter odprli pregledno razstavo nagrajencev. Več na www.trajekt.org. 

  

Vitalne krajine 
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Na Ljubljanskem barju bodo letos poleti v polni meri začele potekati aktivnosti mednarodnega projekta 

Vital Landscapes / Vitalne krajine. Cilj projekta je z inovativnimi tehnikami spodbujati razvoj 

dejavnosti, programov in storitev, ki prispevajo k učinkovitemu varstvu in razvoju kakovosti kulturne 

krajine. V torek, 10. maja 2011 so bila v Svečani dvorani Fakultete za gradbeništvo tri javna 

predavanja v angleščini, ki so jih v okviru sodelovanja v projektu izvedli predstavniki projektnih 

partnerjev iz Avstrije, Madţarske in Slovenije, v sredo, 11. maja 2011 pa je bila v Notranjih Goricah 

uradna predstavitev projekta in tiskovna konferenca z ekskurzijo po območju Ljubljanskega barja. Več 

na www.trajekt.org. 

  

Popoldansko srečanje v parku Tabor 

Evropski projekt »Human Cities: Reclaiming the public space« raziskuje različne pristope, ki vodijo k 

inovativnemu in učinkovitemu zagotavljanju javnega prostora v mestih in so osredotočeni na 

uporabnike, njihovo uporabo in doţivljanje javnih prostorov mest. Urbanistični inštitut RS konec maja 

2011 gosti redno delovno srečanje partnerjev tega projekta in program srečanja oblikuje tako, da k 

dialogu vabi tudi različne lokalne pobude, ki s svojo dejavnostjo krepijo in oţivljajo odprte javne 

prostore slovenskih mest. V četrtek, 26. maja 2011 je potekalo srečanje v parku Tabor, kjer se jim je 

bilo mogoče pridruţiti na predstavitvah in diskusiji. Več na www.dkas.si. 

  

POT, fotografska razstava 

V četrtek, 5. maja 2011, je bila v atriju ZRC SAZU na Novem trgu 2 v Ljubljani otvoritev fotografske 

razstave Luke Vidica z naslovom »POT - največja načrtovana javna zelena površina v Ljubljani«. 

Razstavo je odprla ga. Nuša Kerševan, predsednica društva Zeleni prstan. Več na www.dkas.si.  

  

Prenova degradiranih območij 

Urbanistični inštitut Republike Slovenije je v torek, 17. maja 2011, v Mini Teatru na Kriţevniški ulici 1 v 

Ljubljani organiziral mednarodno konferenco z naslovom "Prenova degradiranih območij / Brownfield 

regeneration - konferenca projekta COBRAMAN". Organizirana je bila v okviru mednarodnega 

projekta COBRAMAN (Manager Coordinating Brownfield Redevelopment Activities / Menedţer za 

kordinacijo aktivnosti pri prenovi degradiranih območij). Poleg projekta so bili predstavljeni tudi 

nekateri primeri prenov degradiranih območij v Sloveniji in tujini: regeneracija Tobačne tovarne, 

revitalizacija tovarne ROG, Olimpijski park v Londonu. Več na www.dkas.si. 

  

Sestanek SDE z Generalno sekretarko Vlade 

Slovensko društvo evalvatorjev je pred dobrim letom, ob zamenjavi Generalnega sekretarja Vlade 

zaprosilo za sestanek, na katerem bi obnovili svoje zahteve, posredovane Vladi v »Pobudi 

evalvatorjev«. Sestanek se je odvil v sredo, dne 6. maja 2011 ob 14. uri. Več na www.sdeval.si.  

  

EU prižgala zeleno luč zaračunavanju cestnin tovornim vozilom za onesnaževanje 

Društvo Focus poroča, da je EU dosegla dogovor o spremembi pravil o cestninjenju v tovornem 

prometu, ki bodo omogočila drţavam članicam, da tovornim vozilom zaračunajo cestnine za 

onesnaţevanje zraka in povzročanje hrupa. Tovorna vozila pod 12 tonami bodo plačevala cestnine le 

pod določenimi pogoji. Več na www.focus.si.  

  

Utrinki z delavnice o skupnostnem in participativnem oblikovanju prostora 

Kud Obrat je 16. in 17. maja 2011 na lokaciji projekta Onkraj gradbišča na Resljevi cesti v Ljubljani v 

sodelovanju s Fakultetao za arhitekturo Univerze v Ljubljani pripravil delavnico »Participativno 

oblikovanje z ad-hoc konstrukcijo«, na kateri je bil mentor Mathias Heyden. Na spletni strani objavlja 

utrinke z delavnice. Več na www.obrat.org.  

  

Kolesarske parade Ljubljanske kolesarske mreže 

Ljubljanska kolesarska mreţa se ţe dolgo časa sistematično zavzema za izboljšanje kolesarske 

infrasturkture v Ljubljani. V ta namen organizira tudi kolesarske parade. Prvi letošnji sta bila 

http://www.trajekt.org/
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arhitekturni kolesarski krog v petek, 13. maja 2011, ki ga je vodil podţupan in arhitekt Janez Koţelj - 

na poti so si ogledali stvaritve arhitektov Plečnika, Šubica in Ravnikarja - ter barjanski kolesarski krog, 

ki je potekal v soboto, 14. maja 2011. Naslednja kolesarka parada se bo zgodila 3. junija, ko se bomo 

odpravili proti Šiški. Med drugim si bomo pogledali neustrezen kolesarski prehod pri Celovških dvorih. 

Več na lkm.kolesarji.org. 

  

Kolesarska parada za ljudem prijazen Maribor 

Mariborska kolesarska mreţa je v sodelovanju s programskim sklopom EPK - Urbane brazde izpeljala 

prvo v nizu kolesarskih parad v Mariboru. Več kot 50 kolesarjev vseh starosti se je po pribliţno 

dvanajst kilometrov dolgi poti popeljalo po širšem mariborskem središču.   

  

Igra brez igrišča 

Na Murkovi ulici na Poljanah (Studenci) sta se v četrtek, 19.maja 2011 srečali ekipi dveh zanimivih 

projektov, ki nastajajo v okviru Urbanih brazd (EPK). Teleport in Etnomobil sta skupaj z otroci in 

mladostniki iz naselja izvedla prvo likovno in mobilno kolesarsko delavnico. 

  

Hodljivost Ljubljane na preizkusu 

Inštitut za politike prostora je skupaj s partnerji s pripravo sprehodov imenovanih »Jane’s Walk« 

Ljubljano pridruţil številnim mestom po svetu, v katerih so 7. in 8. maja 2011 s podobnimi sprehodi 

obeleţili dragocena sporočila dediščine Jane Jacobs. »Jane’s Walk« so namenjeni povezovanju 

prebivalcev s sosedi in sosesko, spodbujanju pripadnosti območju bivanja in ozaveščanju o pomenu 

teh območij. Promovirajo privlačnost pešačenja po vsakdanjih opravkih in predvsem učinek, ki ga 

imajo s tem pešci na urejanje mestnega prostora. V Ljubljani so bili organizirani štirje sprehodi in sicer 

po Taboru, Spodnji Šiški, Zgornji Šiški in Fuţinah. Udeleţenci sprehodov so se lahko na sprehodih v 

ţivo, na lastne oči in z lastnimi nogami, nekateri pa tudi s skiroji in trikolesi, prepričali, kako dragoceno 

je gojiti hodljivost prostora, skrbeti za varne, vzdrţevane in zanimive ureditve in programe ter skozi 

oblikovanje pobud za spremembe in neposredno udeleţbo pri urejanju gojiti tudi pripadnost svojemu 

bivalnemu okolju. Več na www.ipop.si.  

  

  

Iz medijev  

  

Poslanska in županska funkcija odslej nezdružljivi 

Poslankam in poslancem je vendarle uspelo uzakoniti nezdruţljivost poslanske in ţupanske funkcije. 

Za novelo zakona o poslancih je namreč glasovalo 48, proti pa 36 poslancev. Od prihodnjih 

parlamentarnih volitev dalje tako sedenje na poslanskem in ţupanskem stolčku hkrati ne bo več 

mogoče. Več na www.dnevnik.si. 

  

Od danes izposoja mestnega kolesa 

Od 12. maja naprej lahko obiskovalci in meščani Ljubljane uporabljajo mestno kolo Bicike(lj). Kolesa 

stojijo na 31 postajah po vsej Ljubljani. Prva ura uporabe kolesa je brezplačna. Ko uporabnik vrne 

kolo v stojalo, ga lahko ponovno vzame ţe po petih minutah, čas izposoje pa začne teči znova. Druga 

ura izposoje stane en evro, tretja ura dva evra, od četrte ure naprej pa je cena 4 evre na uro. Doslej 

se je v dveh tednih v sistem Bicike(lj) registriralo ţe več kot 1200 uporabnikov. Več na eko.dnevnik.si. 

  

Test na Dunajski: V betonski džungli je najhitrejše kolo 

Cilj Dnevnikove hitrostne preizkušnje je bil ugotoviti, s katerim prevoznim sredstvom v Ljubljani ob 

prometni konici najhitreje pridemo na delo; z avtomobilom, avtobusom ali s kolesom. Začetek smo 

določili ob 7.30 pri Svetovnem trgovinskem centru (WTC) pri obvoznici, cilj pa pri Dnevnikovi stavbi. 

Oglejte si, kdo je bil zmagovalec. Video tukaj. Več na www.eko.dnevnik.si. 

  

Zakaj Bicik(LJ)u zaupati svojo telefonsko številko? 
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V primeru letnega abonmaja za sistem izposoje koles Bicike(LJ) bo Europlakat od vas zahteval vrsto 

osebnih podatkov. Da sistem zahteva vaše ime, priimek ter poštni oziroma elektronski naslov ni nič 

nenavadnega, a za uspešno enoletno registracijo morate obvezno sporočiti tudi vaš spol, datum 

rojstva, številko mobilnega telefona, če ţelite, pa še številko stacionarnega telefona. Več na 

www.delo.si. 

  

Sprehajalcem morajo biti prijazne vse četrti, ne le center 

Letos se tradicionalnemu pohodu Pot ob ţici prvič pridruţujejo sprehodi Jane’s Walk. V okviru 

istoimenskega projekta bodo udeleţenci lahko hodili po štirih mestnih četrtih: Taboru, Spodnji Šiški, 

Zgornji Šiški in Fuţinah. Sprehodi, ki bodo potekali 7. in 8. maja, bodo Ljubljano vpeli v svetovno 

omreţje mest, ki so prijazna do sprehajalcev. Več na www.dnevnik.si. 

  

Električni avtomobili, javni prevoz, pešačenje 

Prihodnost mobilnosti je elektrifikacija, bi lahko povzeli včerajšnje razprave na konferenci o zeleni 

mobilnosti v prihodnosti »Green Powertrains for the future«, ki jo je v Ljubljani organizirala vladna 

sluţba za podnebne spremembe v sodelovanju z organizacijo European Road Transport Research 

Advisory Council (ERTRAC). “Četudi bodo vsa vozila v naslednjih desetletjih postala neodvisna od 

fosilnih goriv, ne bomo bistveno bliţe cilju trajnostne mobilnosti,” je v svojem govoru opozoril Bojan 

Ţlender z ministrstva za promet. Poleg tega je izpostavil, da ţeli EU do leta 2050 polovico cestnega 

tovornega prometa na razdalje nad 300 kilometri preusmeriti na prevozna sredstva, kot so ţeleznice 

ali vodni promet, medtem ko bo večina potniškega prometa na srednje razdalje predvidoma potekala 

po ţeleznici. Mestni promet bo temeljil na javnem potniškem prometu ter pešačenju in kolesarjenju. 

Več na eko.dnevnik.si. Več na eko.dnevnik.si. 

  

Lažje potovanje z vlaki po Evropi 

Evropska komisija je včeraj sprejela ukrep, ki naj bi olajšal vseevropsko načrtovanje potovanj z 

vlakom in izdajanje vozovnic zanje. Ukrep namreč uvaja standardizacijo podatkov za potnike v 

ţelezniškem prometu o cenah in voznih redih. Cilj ukrepa je, da postanejo ključni podatki o 

rezervacijah in izdaji vozovnic interoperabilni ter da se bodo lahko izmenjevali med ţelezniškim i 

podjetji po vsej EU ter tudi med prodajalci vozovnic. Več na eko.dnevnik.si. 

  

Anderlič lahko ruši Kolizej  

Upravna enota Ljubljana je pred kratkim izdala gradbeno dovoljenje za odstranitev Kolizeja. 

Gradbeno dovoljenje za odstranitev Kolizeja, ki je razglašen za nepremično kulturno dediščino, je UE 

Ljubljana skladno s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja izdala 22. aprila. Odločba še ni 

pravnomočna, tako da lahko proti njej stranke v postopku še vloţijo pritoţbo, in sicer v roku osmih dni 

od dneva vročitve. Več na www.delo.si. 

  

Če bo padel Kolizej, je ogroženih še mnogo drugih arhitektur iz srede 19. stoletja 

Če bo padel Kolizej, lahko v naslednjih letih pade še večina arhitektur, nastalih pred sredino 19. 

stoletja v Ljubljani, je prepričan predsednik Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva Matej 

Klemenčič. Društvo je, da bi preprečilo njegovo porušitev, na Upravno enoto Ljubljana vloţilo pritoţbo 

na gradbeno dovoljenje za rušenje Kolizeja. Več na www.dnevnik.si. 

  

Najbolj uničene dele mesta je mogoče izkoristiti 

V okviru mednarodne konference o ponovni obuditvi degradiranih območij so govorili predvsem o 

prenovi neurejenih, onesnaţenih in zapuščenih mestnih predelov. Tako kot v večini vzhodnoevropskih 

mest so se tudi pri nas degradirana industrijska območja pred leti večinoma spreminjala v 

nakupovalna in poslovna središča, kot je ljubljanski BTC v Mostah. Več na www.dnevnik.si. 

  

Urban(ov)o raziskovanje  
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Kako dobro poznamo obrobje naših mest? Premalo, meni Braslovčan Urban Jeriha, arhitekt, izdajatelj 

ţepnega herbarija in razvijalec spletne aplikacije za pošiljanje razglednic, zato se je v Ljubljani lotil 

urbanih kolesarskih voţenj Urban Ride. Dveurno raziskovanje mestnih obronkov na dveh kolesih je 

prejšnji teden potekalo tretjič, namenjeno pa je druţenju in odkrivanju lokalnih zanimivosti, ki 

običajnemu (zlasti turističnemu) očesu ponavadi ostanejo skrite – denimo odlagališče Barje, ki je bilo 

eno od postajališč na zadnjem ogledu. Več na www.delo.si. 

  

Sladke obljube 

Avtobusni promet bo bistveno cenejši, z eno vozovnico se bo mogoče po centru voziti ves dan, na 

parkiriščih na obrobju mesta bo mogoče parkirati avto le za 30 evrov mesečno, v ceno bo vštet tudi 

avtobusni prevoz do mesta in nazaj, frekvence voţenj bodo pogostejše, linije bolj prilagojene ţeljam 

in potrebam meščanov, avtobusi novejši in ekološko sprejemljivejši, proračun pa zaradi manjših 

izdatkov bogatejši, je po četrtkovi seji mestnega sveta prednosti ustanovitve novega Certusa eno za 

drugo nizal ţupan Franc Kangler. Več na www.vecer.com. 

  

Kolesarji dobivajo več mesta v prometu 

V Mariboru intenzivno urejajo in barvajo pločnike in cestišča, na katerih bodo uredili nove kolesarske 

poti. Aleš Klinc iz Urada za komunalo, promet, okolje in prostor na Mestni občini Maribor je povedal, 

da bodo v okviru projekta Tramob (Trajnostna mobilnost), v katerem so kandidirali za sredstva EU in 

so jih uspešno pridobili v preteklem letu, v strogem centru mesta uredili kolesarske steze in s tem za 

kolesarje povezali vzhodno stran mesta z zahodom. Več na www.vecer.com. 

  

Bo namesto MAKS-a osrednji prostor EPK-ja TVT Boris Kidrič? 

Sicer je bila ta vloga sprva namenjena Mariborskemu kulturnemu središču MAKS, a to najverjetneje 

ne bo pravočasno pripravljeno. Po besedah programskega direktorja EPK-ja Mitje Čandra si ţelijo 

domicilne lokacije predvsem za programski sklop Terminal 12, ki bo zdruţeval vrhunske stvaritve z 

različnih umetniških področij. Objekt je zanimiv, saj ima velik obseg in ustrezno infrastrukturo. Med 

drugim je v bliţini ţelezniško postajališče Studenci, kar bi obiskovalcem omogočilo dostop z vlakom. 

Več na www.rtvslo.si. 

  

Primer Braslovče: okoljsko in kmetijsko ministrstvo bi se morali posuti s pepelom 

Ministrstvo za okolje in prostor se je na številne očitke – tudi kmetijske stroke -, češ da bo načrtovana 

trasa hitre ceste med Šentrupertom in Velenjem po nepotrebnem pogoltnila 89 hektarjev najboljših in 

še 16 hektarjev drugih kmetijskih zemljišč, včeraj javno odzvalo z nasprotnim očitkom, češ da bo na 

istem območju (občine Braslovče) protizakonita gradnja na kmetijskih zemljiščih, ki jih je občina 

spremenila v zazidljiva, uničila še več – kar 125 hektarjev! – najboljših obdelovalnih površin. Več na 

www.dnevnik.si. 

  

Koper, mesto iz otroškega kolaža 

Celoten obseg Mestne občine Koper znaša 30.000 hektarjev, a če pogledamo investicije zadnjih let, 

ugotovimo, da so bile usmerjene predvsem v urejanje majhnega kvadranta 60 hektarjev, ki je del t.i. 

širšega projekta Capovista. Ta projekt, ki ga snujejo lokalni gradbeni lobiji, skriti za imenom 

italijanskega arhitekta Tobiasa Scarpe, je nestrokoven in mestu škodljiv iz več razlogov, saj potihoma 

predvideva izpraznitev historičnega jedra in premestitev vseh ključnih mestotvornih dejavnosti na 

njegovo obrobje ter v nobenem pogledu ne rešuje številnih vprašanj celotnega ozemlja občine. Več 

na www.dnevnik.si. 

  

Betonski kolos, načrtovan pod Valeto, vznemirja Portorožane 

Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta 

(OPPN) je krajane portoroške krajevne skupnosti pripeljala domala do vrelišča. Krajani se v večini z 

njim niso strinjali, seveda pa mu je naklonjen morebiten investitor zasebnik. Občinski uradniki so načrt 

po črti dolţnosti seveda zagovarjali, a pred sprejetjem si vsekakor ţelijo soglasje Portoroţanov. Nova 
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garaţna hiša pod Valeto, za katero je ţe prejšnji občinski svet sprejel sklep o pripravi OPPN, naj bi s 

svojimi 500 parkirnimi mesti vsaj deloma razbremenila središče Portoroţa avtomobilske pločevine. 

Kar je tudi dolgoročna strategija piranske občine – čim več parkirnih mest umakniti v garaţne hiše. 

Več na www.primorske.si. 

  

Vsem parkom le za referendum denarja 

Slovesnost pred prostori krajinskega parka je bila umeščena v nedeljski mednarodni dan biotske 

raznovrstnosti in današnji evropski dan parkov, na njej pa so gostje opozarjali na pomen zavarovanih 

območij. “V prvi vrsti so parki eden ključnih vzvodov za ohranjanje najodličnejših predelov narave,” je 

ob tem povedal okolijski minister Roko Ţarnič in dodal, da si na ministrstvu prizadevajo za širitev 

parkov. Več na www.dnevnik.si. 

  

Draga občina, koliko me staneš? 

Zakaj je prebivalec Občine Ajdovščina marca za delovanje občinske uprave plačal slabe tri evre, 

občan Bovca pa kar trikrat več? Zakaj v občini Renče-Vogrsko zaposleni na občini v povprečju dobi 

1600 evrov plače, v mestni občini pa krepko več kot 2000? Zakaj v Tolminu zmorejo z 20 

zaposlenimi, v Idriji pa jih niti 30 ni dovolj? Vprašanja o tem, koliko občane stanejo njihove občinske 

uprave in ali je zaposlenih dovolj, preveč ali premalo, se ves čas pojavljajo v javnosti. Sodeč po 

javnem mnenju, ki se o funkcionarjih in javnih usluţbencih po navadi ne izraţa ravno v laskavih tonih, 

so uprave predrago breme. Pa je res in vedno tako? Več na www.primorske.si. 

  

Staro, a še vedno uporabno! 

Na Ptuju je kar nekaj športnih igrišč, kjer se ob popoldnevih in koncih tedna zbirajo mladi, ki tako 

dokazujejo, da vsem pač ni do postopanja po mestu in ničvrednega zapravljanja prostega časa, 

ampak se ţelijo druţiti in v druţbi še kakšno (ţogo) vreči na koš. Na ţe kar dotrajanem in z 

razpadajočo ograjo varovanem igrišču ob Domu krajanov Olge Meglič v ptujski četrtni skupnosti 

Panorama smo se srečali z večjo skupino mladeničev, ki so povedali, da so pogosti obiskovalci 

igrišča in bi bili pripravljeni sodelovati tudi v kakšni akciji pri njegovi obnovi. Več na www.vecer.com. 

  

Še precej več novic v tedenskih pregledih objav v medijih na http://ipop.si/kategorija/aktualno/  

  

  

Napovednik 

  

Posvet "Obeti sprememb v urejanju prostora" 

Na novem posvetu v Drţavnem svetu RS ţeli partnerstvo "Odgovorno do prostora!" predstaviti ob 

problemih tudi obete za spremembe v urejanju prostora in opozoriti, da so spremembe ne le potrebne 

temveč tudi moţne. Namen posveta je hkrati poudariti, da organizirana civilna druţba predstavlja 

pomemben, zanesljiv in referenčen vir izkušenj in znanja za razvoj novih rešitev v sistemu urejanja 

prostora. Na posvetu bodo izbrani problemi predstavljeni tako, da bo prikazana tudi rešitev na 

konkretnem primeru. Kot napovedano gre za obete sprememb, ki nakazujejo pot do bolj učinkovitih, 

širše sprejemljivih in dolgoročno boljših rešitev. Posvet bo potekal v dvorani Drţavnega sveta RS v 

četrtek, 2. junija 2011, od 12h do 15h. 

  

Skupni pristopi k prometnim izzivom v metropolitanskih regijah 

Cilj projekta CATCH-MR – Skupni pristopi k prometnim izzivom v metropolitanskih regijah, ki poteka v 

okviru programa INTERREG IVC, je izboljšati kakovost ţivljenja in konkurenčnost v metropolitanskih 

regijah. Ključna strategija za doseganje tega cilja je krepitev učinkovitih in okolju prijaznih storitev 

javnega potniškega prometa med metropolo in njenim zaledjem. Projekt bo predstavil dobre prakse 

na področju rabe prostora in prometa v sodelujočih metropolitanskih regijah ter preučil moţnost 

njihovega prenosa v druge regije. Vljudno vas vabimo, da se nam pridruţite na predstavitvi projekta v 

sredo,  1. junija, od 9.00 do 12.00, v Veliki sejni dvorani Mestne hiše v Ljubljani, Mestni trg 1. 
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Slavnostna uvodna govorca bosta Zoran Janković, ţupan MOL in predsednik Sveta Ljubljanske 

urbane regije, ter David Polutnik, direktor Direktorata za ceste, Ministrstvo RS za promet. Po 

predstavitvi mednarodnega projekta CATCH-MR bodo sledile predstavitve še treh sorodnih projektov: 

Revitalizacija obstoječih ţelezniških postaj in postajališč v primestnem območju Ljubljane, Mreţa P+R 

intermodalnih središč v LUR ter EU 2020 going local – energija in trajnostni promet. 

  

Iskriva pozitiva! 

V KUD France Prešeren v Ljubljani se bo 3. junija zgodila "Iskriva Pozitiva!" Začela se bo ob 19h s 

koncertom rokovskih glasbenih skupin Billysi, Los Ventilos, Kill Kenny in zanimive skupine recikliranih 

glasbil EkoArt projekt. Posebna gostja in voditeljica bo Katarina Čas, sovoditelj pa Tristan Zverina. 

Prireditev bo oplemenitena z razstavo in dodatnimi aktivnostmi, kjer bodo obiskovalci spoznali 

pozitivne primere odgovornega delovanja v svetu, koncepte in prakse medkulturnega dialoga, 

enakosti spolov, okolju prijaznejšega delovanja, pravične trgovine, odgovornega turizma itd. 

  

Seminar »Aktivno državljanstvo in urejanje prostora« 

V sredo, 15. junija 2011 ob 14. uri bo v Centru Evropa na Dalmatinovi 4 v Ljubljani potekal seminar, 

namenjen krepitvi znanja in veščin za sodelovanje v postopkih prostorskega načrtovanja in graditve 

objektov ter procesih urejanja prostora nasploh. Nevladne organizacije in lokalne pobude, ki se vsaj 

deloma ukvarjajo z urejanjem prostora, se pri svoji dejavnosti srečujejo tudi s projekti ali predlogi, ki 

so v nasprotju z interesi, pričakovanji in ţeljami prebivalcev. Problem postane aktualen običajno tedaj, 

ko se gradnja ţe prične, ţal pa je takrat prepozno za učinkovito reagiranje. Dobro poznavanje 

postopkov prostorskega načrtovanja in graditve objektov je nujno za čim uspešnejše delovanje in 

ukrepanje nevladnih organizacij in lokalnih pobud, ki so v dandanes pogosto edini glas razumnega 

ravnanja v smislu trajnostno naravnanega razvoja. Seminar ţeli po eni strani ponuditi znanja in 

veščine za sodelovanje v teh postopkih in po drugi strani razširiti pojem aktivnega drţavljanstva v 

urejanju prostora na različne oblike delovanja, ki si prizadevajo za boljšo kakovost ţivljenja v lokalnem 

okolju. Prijave: Senka Vrbica, e-pošta pic@pic.si, telefon (01) 521 18 88. 

 

 

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

Urednik Marko Peterlin (IPoP). Prispevki: Marko Peterlin (IPoP), Tadej Ţaucer (IPoP), Petra Očkerl. 

  

Projekt »Mreţa za prostor« delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija, Ministrstvo 

za javno upravo. 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. 

 

 

http://www.umanotera.org/index.php?node=12&id=13402
http://ipop.si/2011/05/22/seminar-aktivno-drzavljanstvo-in-urejanje-prostora/
mailto:pic@pic.si
tel:%2801%29%20521%2018%2088
tel:0590%2063%20683
http://www.ipop.si/

