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Uvodnik: Kako bi s prostorskimi akti lahko pocenili stanovanja? 

Pred dobrim tednom smo lahko v dnevnem časopisju prebrali kratko novičko, ki je povzemala 

razmeroma pusto sporočilo Statističnega urada Slovenije. Ta je sporočal, da ima skoraj 63 odstotkov 

stanovanj v Sloveniji le en avtomobil ali celo nobenega, stanovanj z dvema avtomobiloma je manj kot 

30 odstotkov, tri ali več avtomobile pa je imelo lani le 8 odstotkov stanovanj. Za večino so ti podatki 

presenetljivi, pa pravzaprav ne bi smeli biti. V Sloveniji je okoli 815.000 gospodinjstev in okoli 

1.070.000 avtomobilov. Torej povprečno malo več kot en avto na gospodinjstvo. Pa ţe s tem smo 

med najbolj motoriziranimi drţavami v Evropi! 

  

Prostorski akti občin, v katerih je praviloma predpisano minimalno zahtevano število parkirnih mest, 

se s statistiko in podatki pogosto ne obremenjujejo preveč. Prevladujoče zahteve po parkirnih mestih 

v njih so večinoma bistveno višje. V novem prostorskem načrtu Ljubljane sta na primer razen ob ozkih 

pasovih ob vpadnicah zahtevani dve parkirni mesti na stanovanje. To je okoli 0,7 parkirnega mesta 

več od povprečnega potrebnega števila, zato ni presenetljivo, da so v novih stanovanjskih naseljih 

garaţe pod bloki pogosto v veliki meri nezasedene. Kar pa nič ne pomaga stanovalcem starejših 

sosesk ali drugim uporabnikom mesta, saj jim ta prazna parkirna mesta za zapornicami niso 

dostopna, ali pa so na napačnem kraju. Več je torej znakov, da bi morale občine zaradi nesmotrne 

porabe prostora svoje parkirne politike močno spremeniti, kot so to ţe storile mnoge drţave in občine 

po Zahodni Evropi in celo v Zdruţenih drţavah. 

  

Nesmotrna uporaba prostora pa ni edini razlog za prenovo veljavnih parkirnih standardov, 

kratkoročno je ključni razlog ekonomski. Na posvetu o stanovanjski problematiki mladih v začetku 

meseca je Andreja Cirman z ljubljanske Ekonomske fakultete kot ključen razlog za draga stanovanja 

navedla dolgotrajne postopke. V članku je naveden izračun, po katerem naj bi dan postopka za 57 m2 

veliko stanovanje investitorja stal sedem evrov. Ker k postopkom za gradnjo stanovanj nikakor ne 

moremo šteti spremembe prostorskih aktov – ta namreč praviloma pomeni, da investitor ţeli graditi 

tam, kjer skladno s potrjenim druţbenim dogovorom to ni dovoljeno – bi za dolg postopek lahko 

veljalo npr. tri leta za pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Malo osnovnošolskega 

računstva nam pove, da bi postopek za omenjeno stanovanje investitorja stal 7.665 evrov, kar res ni 

malo, vsaj če v ta strošek npr. ni vštet komunalni prispevek, se pravi prispevek za uporabo občinske 

infrastrukture. Vendar pa bi za isto 57 m2 veliko stanovanje investitor moral zgraditi tudi dve parkirni 

mesti, ki skupaj z deleţem prostorov za manipulacijo zasedeta 50 m2. Po gradbeni ceni, ki bi bila le 

okoli polovice v članku navedene gradbene cene za stanovanje, bi samo parkirni mesti investitorja 

stali 20.000 evrov, s čimer se gradbena cena stanovanja podraţi za skoraj 50%!  

  

Morda so torej za draga stanovanja res krivi prostorski akti, ampak na drugačen način, kot je razumeti 

ekonomistko Cirmanovo. Skrajni čas je, da se v imenu skrbi za mlade in prihodnost te drţave 

temeljito preveri smiselnost parkirnih normativov v prostorskih aktih.  

  

  

Komentarji 

  

Vrtec v industrijski coni? 

Maja Simoneti 

Pretekli teden so mediji poročali o odločitvi občine Izola, da zaradi pomanjkanja prostora v vrtcih 

začasno uredi enoto vrtca v industrijski coni. Na občini so namreč ugotovili, da bodo vsaj še štiri leta 

imeli v vrtcih premalo prostora za vse malčke, in sodeč po prispevkih v Dnevniku in Primorskih 

novicah je razpisnim pogojem občine za pridobitev dodatnega prostora najbolj ustrezala lokacija 

poslovnega objekta v industrijski coni. Medtem, ko naj bi na občini ţe potekale formalnosti glede 
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podpisa pogodbe za najem z lastnikom izbranega poslovnega prostora, se oglašajo povezani starši, 

ki selitvi otrok v industrijsko cono nasprotujejo. Eden od bodočih sosedov vrtca pa razumno razmišlja, 

da se bo, če bo poslovni objekt dobil uporabno dovoljenje, potem tudi ostalim v območju verjetno 

splačalo zapreti dejavnost in spremeniti namembnost objektov v stanovanjsko. 

Celoten komentar si lahko preberete tukaj.  

  

  

Sporočila mreže 

  

Subvencije za električna vozila – korak v napačno smer  

Vlada RS naj bi pred dnevi sprejela sklep o odobritvi subvencij za nakup električnih avtomobilov v 

Sloveniji. Tako naj bi od 1.julija naprej električni avtomobili na slovenskem trgu bili deleţni posebnih 

subvencij. Subvencioniranje električnih avtomobilov je v direktnem nasprotju s prizadevanji mnogih 

strokovnjakov in organizacij po zmanjševanju potreb voţnje z avtomobili in spremembami 

mobilnostnih navad prebivalstva. Slovenska kolesarska mreţa vidi prihodnost trajnostnih transportnih 

sistemov v kolesih in električnih kolesih (e-kolesih) za potrebe urbane mobilnosti na kratkih razdaljah 

ter v javnem transportu na daljših razdaljah. Več na sites.google.com/site/mkmslovenija/home. 

  

Kljub onesnaženemu zraku in brezplačnemu avtobusnemu prevozu še vedno raje z 

avtomobilom 

V Velenju se je odvijala „Mobilizacija za javni potniški promet‟. To je bil drugi dogodek v okviru 

istoimenskega projekta, ki ga izvaja društvo Focus. Na okrogli mizi so predstavniki šaleških občin 

(Mestna občina Velenje in Občina Šoštanj), prevoznikov (Izletnik Celje, Koratur, APS), Ministrstva za 

promet, Slovenskih ţeleznic in civilne druţbe izpostavili glavne probleme javnega potniškega prometa 

v Šaleški dolini. Poudarili so nujnost boljšega sodelovanja vseh akterjev ter kot največje izzive za v 

prihodnje izpostavili predvsem usklajevanje voznih redov in povečanje pogostosti prevozov in števila 

postaj ter niţje cene vozovnic, opozorili pa so tudi na nujnost povečanja števila potnikov na vozilo. 

Več na www.focus.si. 

  

Predlog direktive o učinkoviti rabi energije je premalo ambiciozen 

Po letih nezavezujočih ciljev za energetsko učinkovitost in razpršeni, šibki ter slabo izvajani 

zakonodaji, je Evropska komisija predstavila nov predlog direktive za energetsko učinkovitost. V 

društvu Focus menijo, da načrt ne omogoča niti nujno potrebnih in ţe obljubljenih prihrankov, ki so 

potrebni za boj proti podnebnim spremembam. Če ţelimo doseči ţe zastavljeni cilj zmanjšanja porabe 

energije za 20 % do leta 2020, bo predlog potrebno precej izboljšati. Obenem bo potrebno poskrbeti 

tudi za skladnost z drugimi podnebnimi politikami. 

  

Nacionalni energetski program mora biti trajnostno usmerjen 

V Drţavnem zboru RS je v ponedeljek, 27. junija 2011 v organizaciji parlamentarnega Odbora za 

gospodarstvo potekala javna predstavitev mnenj o osnutku predloga Nacionalnega energetskega 

programa 2010 – 2030: ''Aktivno ravnanje z energijo'' (NEP). Okoljske organizacije, zdruţene v 

delovni skupini za energetiko mreţe Plan B za Slovenijo, so do osnutka NEP kritične. Prepričane so, 

da je prednostna področja – učinkovito rabo energije, obnovljive vire energije in pametna omreţja – 

skozi NEP potrebno zastaviti bistveno bolj ambiciozno in radikalno. Več na www.focus.si. 

  

Poziv mednarodne skupnosti k čistejši energetski prihodnosti Slovenije 

Predstavniki okoljevarstvene mreţe CEE Bankwatch Network in Focusa, društva za sonaraven 

razvoj, so direktorju Direktorata za energijo mag. Janezu Kopaču predali več kot 18.000 podpisov 

mednarodne peticije za čistejšo energetsko prihodnost Slovenije. S peticijo ljudje iz vsega sveta 

pozivajo slovensko vlado, da v prihodnji energetski politiki drţave zagotovi ukrepe za varčno in 

učinkovito rabo energije, prehod na obnovljive vire energije, vzpostavitev pametnih omreţij, ukrepe za 
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trajnostne prometne tokove, zaustavitev projekta TEŠ 6 in izkoreninjenje rabe jedrske energije v 

Sloveniji. Več na www.focus.si. 

  

Kako določati javne prioritete 

Slovensko društvo evalvatorjev je objavilo tretje poglavje novega delovnega zvezka SDE (1/2011). 

Novi delovni zvezek bo dokončan in objavljen predvidoma proti koncu julija 2011. Vabljeni h 

komentatju. Več na www.sdeval.si. 

  

Mariborska kolesarska mreža na kolesarski delavnici v Koprivnici  

Ekipa Mariborske kolesarske mreţe je preverila se udeleţila mednarodne delavnice Bicycle 

community centre and social bike initiatives (Skupnostni kolesarski centri in druţbene kolesarske 

pobude), ki jo je organiziralo mesto Koprivnica v okviru pobude Civitas. Delavnice se je udeleţilo 42 

ljudi iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Slovenije, Avstrije, Grčije, Nizozemske, Češke, Madţarske in 

Danske. Več na sites.google.com/site/mkmslovenija/home. 

Dediščina kot priložnost - primer revitalizacije starega mestnega jedra Lublina 

Trajekt poroča o rezultatih URBACT-ovega projekta HerO. Kulturna dediščina v zgodovinskih mestih 

ni le dejavnik privlačnosti, ampak se mora prilagoditi tudi novim gospodarskim, demografskim in 

okoljskim izzivom. Prenova območja zgodovinskega jedra mesta Lublin je bila ena od prioritet mesta 

vse od devetdesetih let 20. stoletja. Vendar pa so bili doslej projekti financirani izključno iz javnih 

sredstev in osredotočeni na zgradbe in infrastrukturo. Glavni cilj sodelovanja mesta Lublin v projektu 

HerO je bil zato zasnovati celosten razvojni načrt in spodbuditi zasebne lastnike nepremičnin k 

investiranju v obnovo. Več na www.trajekt.org. 

  

Prenova poti na Blejski grad 

Z ureditvami javnih površin se na Bled počasi vrača nekaj mondenosti. Zadnjega od projektov, 

prenovljeno pot na Blejski grad, so namenu izročili pred glavno turistično sezono in ţe navdušuje 

sprehajalce, ki se z jezerske obale podajo na vrh Grajske pečine. Po lanski otvoritvi novih parkovnih 

in veslaških objektov v Zaki, je prenova poti na Blejski grad še eden od projektov, ki naravne lepote 

alpskega letovišča nadgrajuje s premišljenimi in sodobnimi prostorskimi posegi. Več na 

www.trajekt.org. 

  

Mesta brez meja  

Od 22. do 26. junija se je v Kobenhavnu na Danskem v okviru zdruţenja EURA odvijala konferenca 

zdruţenja EURA 2011: „Cities without limits‟ – Mesta brez meja. Zdruţenje EURA (European Urban 

Research Association – An Internation Network of Urban Scholars) je bilo ustanovljeno leta 1997 v 

Bruslju z namenom, da si evropski urbanisti prek članstva v zdruţenju delijo svoje strokovno znanje in 

s splošnim ciljem izboljšati bazo znanja za razvoj mest in pomoč pri političnih odločitvah v temah 

urbanega okolja. Konferenca „Cities without limits‟ se je osredotočila na izzive za mestne politike, 

načrtovalce in oblikovalce, ki nastanejo ob zabrisanih mejah “mestne krajine”. Več na www.trajekt.org.  

  

Muzej sodobne umetnosti Gösta na Finskem 

Slovensko-mehiški arhitekturni biro MX-SI s sedeţem v Barceloni je zmagal na natečaju za muzej 

sodobne umetnosti na Finskem, največjem arhitekturnem natečaju v finski zgodovini, ki se ga je 

udeleţilo 579 birojev iz 42 drţav. Naloga je bila ustvariti razstavni objekt v povezavi z obstoječim 

dvorcem, ki ni bil grajen za potrebe muzeja. Po mnenju ţirije zmagovalna arhitekturna rešitev 

predstavlja razumevanje obstoječih danosti prostora, razumevanje finske navezanosti na naravo s 

spoštovanjem krajine pri vnosu sodobnega oblikovanja. Več na www.trajekt.org. 

  

Okrogla miza “Umestitev avtocestnega odseka Jelšane–Postojna/Divača” 

V ponedeljek, 18. 7. 2011 je CI Kras sodelovala na okrogli mizi o umestitvi avtocestnega odseka 

Jelšane-Postojna/Divača, ki jo je v dvorani Doma na Vidmu v Ilirski Bistrici organizirala 
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Civilnodruţbena skupina Nove ideje za razvoj območja Ilirske Bistrice. Več na 

civilnainiciativakras.com. 

  

45+: Povojna modernistična arhitektura v Evropi 

V Berlinu bo od 22.7. do 24.7. potekala mednarodna konferenca o povojni modernistični arhitekturi v 

Evropi z naslovom 45+, ki jo organizira Inštitut za urbanistično in regionalno načrtovanje na Tehnični 

univerzi v Berlinu. Sodelavec Inštituta za politike prostora dr. Blaţ Kriţnik bo na konferenci predstavil 

raziskavo o legitimizaciji modernistične arhitekture v Sloveniji in Juţni Koreji, v kateri primerja 

nekatere zgodnje projekte arhitekta Edvarda Ravnikarja in Kim Swoo Geuna. Več na www.ipop.si. 

  

  

Iz medijev  

  

Kongresni trg se je otresel pločevine 

V prestolnici so odprli prenovljena Kongresni trg in park Zvezda, ki predstavljata središče mesta. “V 

rekordnem času smo Ljubljani vrnili dva hektarja velik kultni prostor, pri tem pa ohranili tudi vse 

arheološke najdbe,” je povedal ljubljanski ţupan Zoran Janković. Več na www.dnevnik.si. 

  

Pod Kongresnim trgom bo vozilo smotrno pustiti le za krajši čas  

Jutri se bo v Ljubljani odprla nova garaţa pod Kongesnim trgom. Obenem pa se bo podraţilo 

parkiranje v garaţni hiši Kozolec. V središču prestolnice pod prenovljenim Kongresnim trgom se bo v 

petek odprla nova garaţna hiša, v kateri bo pet podzemnih etaţ in prostora za 720 avtomobilov. 

Stanovalcem mestnega središča, ki ţivijo na območjih, zaprtih za promet, bo v četrti in peti etaţi na 

voljo 334 parkirnih mest. Več na www.delo.si. 

  

En avto na stanovanje? 

Lani je imelo skoraj 63 odstotkov stanovanj v Sloveniji le en avtomobil, stanovanj z dvema 

avtomobiloma je bilo manj kot 30 odstotkov. Tri ali več avtomobile pa je imelo le 8 odstotkov 

stanovanj. Okoli 19 odstotkov stanovanj je bilo brez avtomobila, so sporočili iz Slovenskega 

statističnega urada. Slovenci vozimo povprečno osem let star avto s katerim prevozimo 13.000 

kilometrov na leto. Več na www.delo.si. 

  

Nič več brezplačenga parkiranja: Prule, Trnovo, Kodeljevo in Bežigrad s parkomati 

Mestna občina Ljubljana je z druţbo Elbi podpisala okvirni sporazum za dobavo 350 parkomatov v 

naslednjih petih letih, kar bo občino predvidoma stalo 1,738.962 evrov. Pogodbo za dobavo prvih 50 

parkomatov v letošnjem letu naj bi podpisali prihodnji teden, ljubljanski ţupan Zoran Janković pa 

pričakuje, da bodo prve parkomate dobili avgusta. Več na www.dnevnik.si. 

  

Pri koseški tržnici bi zidali garažo 

Leta 2013 naj bi bila po prvih napovedih Mestne občine Ljubljana dokončana podzemna garaţna hiša 

pri koseški trţnici, ki naj bi bila vzorčni primer, kako v strjenih stanovanjskih soseskah rešiti problem 

pomanjkanja parkirnih prostorov. Garaţna hiša bo pod zelenico in obstoječim parkiriščem med bloki 

in trţnico Koseze na Ulici bratov Učakar. Več na www.dnevnik.si. 

  

Avgusta v Ljubljani razširitev območja za pešce  

Zaprta za promet bodo območja Vegove, Peternelove, Gosposke, Salendrove in Turjaške ulice ter 

Novi trg. V ta del mesta bo moţno z avtom priti le še z elektronsko kartico za spuščanje količkov, ki 

bodo pri Trgu francoske revolucije, še vedno pa se bo dovoljeno zapeljati na parkirišče NUK II., saj 

bosta Emonska in Rimska cesta ostali prevozni. Več na www.delo.si. 

  

“Pešcona je kraljestvo pešcev” 

http://civilnainiciativakras.com/
http://ipop.si/2011/07/07/45plus/
http://www.ipop.si/
http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/dnevnik/1042454622
http://www.dnevnik.si/
http://www.delo.si/novice/slovenija/pod-kongresnim-trgom-bo-vozilo-smotrno-pustiti-le-za-krajsi-cas.html
http://www.delo.si/
http://www.delo.si/gospodarstvo/okolje/en-avto-na-stanovanje.html
http://www.delo.si/
http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/dnevnik/1042458713
http://www.dnevnik.si/
http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/dnevnik/1042454871
http://www.dnevnik.si/
http://www.delo.si/novice/slovenija/avgusta-v-ljubljani-razsiritev-obmocja-za-pesce_2.html
http://www.delo.si/
http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/dnevnik/1042456423


 

Mnogi pešci se med hojo po pešconah, ko le nekaj milimetrov stran mimo švigne kolesar in se jim za 

trenutek ustavi srce, začnejo spraševati, ali je kolesarjem sploh dovoljeno voziti po teh območjih. 

Odgovor na to vprašanje je pritrdilen, vendar to ne pomeni, da je kolesarska voţnja lahko kakršna 

koli. Zakon o varnosti cestnega prometa namreč določa, da lahko kolesarji vozijo po območjih za 

pešce le tako, da ne ovirajo ali ogroţajo peščev. Več na www.dnevnik.si. 

  

Okoli 2500 izposoj koles na dan 

Okoli 2500 izposoj koles na dan Sistem izposoje koles Bicikelj, ki so ga v Ljubljani po vzoru nekaterih 

evropskih mest uvedli pred dvema mesecema, na dan beleţi do 2700 izposoj. Do zdaj se je za 

uporabo registriralo več kot 16.200 uporabnikov, najpogosteje pa sta obiskani postaji pred Namo in 

na Prešernovem trgu. Več na www.dnevnik.si. 

  

Kako rešiti stanovanjsko vprašanje mladih? 

Raziskave kaţejo, da se mladi v Sloveniji čedalje pozneje odselijo od staršev. Med evropsko 

sedemindvajseterico smo zdaj ţe drugi po odstotku mladih med 18. in 34. letom starosti, ki še vedno 

bivajo pri starših, če pa gledamo samo moško populacijo v tem starostnem obdobju, smo s skoraj 75-

odstotnim deleţem na neslavnem prvem mestu. Andreja Cirman z ljubljanske Ekonomske fakultete je 

k razpravi na javnem posvetu o stanovanjski problematiki mladih, ki jo je organiziral Mladinski svet 

Slovenije, med drugim dodala, da draginjo pri nas povzročajo dolgotrajni postopki, ne gradbeniki, saj 

po izračunih dan postopka za 57 m2 veliko stanovanje investitorja stane sedem evrov. Rešitev 

stanovanjskega vprašanja mladih naj bi bila vzpostavitev trga najemnih neprofitnih stanovanj in 

urejeni nepremičninski davki. Več na www.delo.si. 

  

Ljubljančani pogrešajo zelene površine 

Sončno vreme in prijetne temperature na ljubljanske ulice in v parke ne privabijo le turistov, ampak 

tudi občane. Zato smo Ljubljančanke in Ljubljančane vprašali, v katerem kotičku mesta najraje 

preţivljajo poletne popoldneve in ali so s ponujeno izbiro zadovoljni. Več na www.eko.dnevnik.si. 

  

Razpisan arhitekturni natečaj za islamski versko-kulturni center v Ljubljani  

Rok za oddajo projektne rešitve je 3. oktober, temeljni kamen pa bodo, tako Zoran Janković, postavili 

prihodnje leto. Natečaj je razpisala Islamska skupnost v RS v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana 

(MOL), razpis je bil danes objavljen v časopisih Delo in Financial Times, objavljen pa je tudi na 

spletnih straneh islamske skupnosti in MOL. Rok za oddajo projektne rešitve za dţamijo, ki bo na 

zemljišču ob Kurilniški in Parmovi ulici v Ljubljani, je 3. oktober, njena podoba pa bo znana 

predvidoma konec leta. Več na www.delo.si. 

  

Trg Leona Štuklja končno odprt 

Po skoraj letu dni so Mariborčani vendarle dočakali prenovljeni Trg Leona Štuklja. Prenova trga je 

sicer stala 3,5 milijona evrov, kar je za 2,5 milijona več kot so sprva načrtovali. Prekrit je s kitajskim 

kamnom in zasajen z nizozemskim drevjem. 

  

Gorici snujeta univerzitetni kampus 

Visokošolsko in raziskovalno središče (VIRS) Primorske iz Nove Gorice in Univerzitetni konzorcij iz 

Gorice snujeta čezmejni kampus GoEurocampusGo. Projekt sta prijavila na razpis EU. V okviru 

evrokampusa naj bi oblikovali in razvili skupne univerzitetne študijske programe, ki bi povezovali 

študente in institucije čez mejo in s tem izboljšali visokošolsko ponudbo. Več na www.primorske.si. 

  

Trasiranje avtoceste proti Jelšanam spet aktualno 

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je na svojih spletnih straneh objavilo povzetek dopolnjene 

pobude za pripravo drţavnega prostorskega načrta (DPN) za avtocesto na odseku Postojna/Divača-

Jelšane. Pobuda bo v digitalni obliki dostopna od 27. junija do 29. julija, medtem bo javnost 

ministrstvu lahko sporočila svoje predloge in mnenja. Več na www.delo.si. 
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Bistričani so za avtocesto do Postojne in ne do Divače  

Najprimernejša trasa avtoceste do Jelšan je za občane Ilirske Bistrice tista, ki bi vodila do Postojne. 

Tako so na okrogli mizi menili predstavniki bistriške občine, gospodarstva in druţbe. Pritegnili so jim 

tudi predstavniki civilnih iniciativ divaške občine. Več na www.primorske.si. 

  

Ko se te ne boji nihče  

Ali je naš poseg v prostor všeč našim najbliţjim sosedom, nam je vseeno. Slovenija je kot mlada 

članica Evropske unije prevzela ţe veliko evropskih zakonov, toda v praksi še vedno ni niti pribliţno 

tako učinkovita kot Nemčija, ki jo pogosto jemljemo za zgled. Ko gre za nezakonite gradnje, za svojimi 

vzorniki zaostajamo svetlobna leta. Medtem ko imajo Nemci drakonske kazni za črnograditelje, ob 

neupoštevanju inšpekcijskih odločb pa jih pošljejo celo v zapor, pri nas inšpektorji posameznikom še 

vedno v nedogled izdajajo ugotovitvene in ureditvene odločbe, občasno pa komu napišejo še bolj ali 

manj simbolično globo. Več na www.delo.si. 

  

Izbruh pred začetkom rušenja počitniških hišic v Bohinju  

Ţupan Kramar je prepričan, da bi vlada lahko preklicala odredbo rušenja 23 objektov v Triglavskem 

narodnem parku. Po zakonu v TNP ni mogoče graditi počitniških hišic. Toda meščani od kmetov 

kupujejo in najemajo zapuščene hleve ter senike in jih preurejajo, čeprav jih je mogoče uporabljati le v 

kmetijske namerne. Nadzorniki parka inšpektoratu za okolje in prostor prijavijo okoli 40 do 50 takšnih 

primerov na leto. Po tem, ko je inšpektorat okrepil svoje delo, je teh novih črnih gradenj nekoliko 

manj, je dejala Tea Lukan Klavţer. Več na www.delo.si. 

  

V piranskem mandraču spet brnijo stroji 

Po večmesečnem zastoju bodo danes delovne ekipe ponovno začele rekonstruirati piranski mandrač, 

tokrat pod še bolj budnim očesom strokovnih sluţb in tudi krajanov, ki so se zdruţili v civilno iniciativo 

z namenom, da ohranijo bogato kulturno vrednost tega dela Pirana. Projekt prenove je vezan tudi na 

sofinanciranje Evropske unije v višini 2,5 milijona evrov, ki pa se konča oktobra. Če dela do takrat ne 

bodo končana, piranski občini grozi, da bo morala vrniti ta sredstva. Več na www.dnevnik.si. 

  

Prostori za vrtec brez uporabnega dovoljenja 

Dobre namere izolskega ţupana Igorja Kolenca, da še pred pričetkom naslednjega šolskega leta 

uredi problematiko čakalnih vrst v izolskih vrtcih, se srečujejo z vse več teţavami. Kolenc je na 

podlagi javnega razpisa za najem prostorov za nove enote vrtca Mavrica ţe prejšnji teden izdal sklep, 

da se kot najugodnejši ponudnik izbere izolsko podjetje Topterm instalacije in se z njim podpiše 

pogodba za obdobje štirih let. Vendar pa se še pred podpisom pogodbe zatika na več ravneh. Več na 

www.dnevnik.si. 

  

Poleg gozdov CO2 pomembno absorbirajo tudi urbani parki in vrtovi 

Mesta so lahko v veliko pomoč v boju zoper ogljikov dioksid (CO2), ki je glavni toplogredni plin in kot 

tak povzroča globalno segrevanje, je razvidno iz presenetljivega poročila britanskih znanstvenikov. 

Poleg gozdov namreč CO2 pomembno absorbirajo tudi urbani parki in vrtovi. Več na 

www.eko.dnevnik.si. 

  

Doživljenjski brezplačni prevoz z avtobusom v zameno za avto  

»Odpovejte se avtomobilu in za vedno se boste lahko brezplačno vozili z avtobusom,« se glasi 

ponudba oblasti španskega mesta, ki bi rade svoje občane prepričale, da bi uporabljali javni promet, 

poroča spletni portal Fastcompany. Murcia je preplavljena z avtomobilsko pločevino, čedalje gostejši 

promet in natrpani parkirnimi prostori pa močno oteţujejo ţivljenje v sedmem največjem mestu v 

Španiji. Več na www.delo.si. 

  

Več novic v tedenskih pregledih objav v medijih na http://ipop.si/kategorija/aktualno/  
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 Napovednik 

  

S kolesi v Borovnico na Dan borovnic 

Ta konec tedna bo v Borovnici praznik borovnic. Ljubljanska kolesarska mreţa organizira v petek, 22. 

7. in v soboto 23. 7. 2011 vodeni kolesarski odhod v na prireditev. Štart bo v obeh primerih pri 

Prešernovem spomeniku na Prešernovem trgu in sicer v petek ob 18.30, v soboto pa ob 16.00. V 

petek se bo šlo po najkrajši poti, ki traja okoli uro, v soboto pa po najmanj prometni in najlepši poti, ki 

bo s postankom vzela slabi dve uri in bo ţe sama po sebi doţivetje, vendar je primerna samo za 

gorska in trekking kolesa. Več na lkm.kolesarji.org. 

  

Razstava ob 100-obletnici rojstva arhitekta Eda Mihevca 

4. julija 2011, štiri dni pred stoto obletnico rojstva arhitekta Eda Mihevca so v Veliki sprejemni dvorani 

Cankarjevega doma odprli prvo pregledno razstavo njegovih del. Edo Mihevc je bil eden vodilnih 

sooblikovalcev prostora na Slovenskem in v zamejstvu zlasti od leta 1945 do 1985. Na njegov 

umetniški nazor je med drugim odločujoče vplival dolgoletni mentor profesor Plečnik; Mihevc je eden 

od njegovih bolj razpoznavnih in uspešnejših učencev ter naslednikov »Plečnikove šole« na Fakulteti 

za arhitekturo. Razstava bo odprta do 31. avgusta 2011. Več na www.trajekt.org. 

  

AVA 003 

Med 8. julijem in 4. septembrom 2011 Akademija za vizualne umetnosti Ljubljana v Galeriji Jakopič v 

Ljubljani predstavlja razstavo del prve generacije svojih diplomantov dveh dodiplomskih programov – 

likovne umetnosti in konceptualizacije prostora. Poleg razstave diplomantov bodo v sklopu letne 

pregledne razstave AVA na ogled tudi del kratkih filmov in maket filmske, televizijske in gledališke 

scenografije; drugi del pregledne razstave pa bo na ogled v Galeriji 001 v Kulturnem centru Tobačna 

001. Več na ava.si. 

  

Urbact poletna univerza lokalnih podpornih skupin 

Program URBACT prvič organizira Poletno univerzo, ki bo namenjena članom lokalnih podpornih 

skupin iz vseh URBACT projektov. Dogodek se bo odvijal na Univerzi Jagiellonian v Krakovu, Poljska, 

od ponedeljka, 29. avgusta do srede, 31. avgusta 2011. Člani URBACT lokalnih podpornih skupin so 

pomembni partnerji programa URBACT. Vsak URBACT projektni partner ustanovi lokalno podporno 

skupino, ki zdruţuje lokalne deleţnike v povezavi z vsebino projekta. Omenjene skupine prispevajo k 

mednarodnim izmenjavam in imajo od njih koristi (izdelava študij primerov, sodelovanje na seminarjih, 

ipd.), predvsem pa so odgovorne za pripravo lokalnega akcijskega načrta. Več na www.trajekt.org. 

 

 

 
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), Maja Simoneti (IPoP), Tadej Ţaucer (IPoP), Blaţ Kriţnik 

(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. 
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