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Uvodnik: Primer občine Braslovče dokazuje, da sistem urejanja prostora ne deluje 

Maja Simoneti 

 

Sodeč po primeru občine Braslovče sistem urejanja prostora dejansko ne deluje. Ker je občina 

sprejela prostorski red (marca 2008) v katerem ni upoštevala mnenj dveh ministrstev, med drugim 

tudi Ministrstva za okolje in prostor, naj bi zdaj Vlada RS zahtevala ponovno presojo ustavnosti tega 

dokumenta. Ustavno sodišče je pred tem ob prvem pozivu Vlade ugotovilo, da dokument sploh ni 

veljaven, ker ni bil objavljen v Uradnem listu RS. So potemtakem neveljavna tudi gradbena dovoljenja 

izdana na podlagi takega dokumenta? No, občina je dokument po ugotovitvi ustavnega sodišča pač 

objavila v uradnem listu in ţivljenje teče dalje.  

  

Ministrstvi za kmetijstvo in okolje in prostor sta se na Vlado obrnili po pomoč po prizadevanju civilne 

druţbe, ki je na problem prvič opozorila pozimi 2009. Medtem upravna enota, torej drţava, izdaja 

gradbena dovoljenja in na kmetijskih zemljiščih se mnenjem ministrstev navkljub gradijo hiše. 

Strokovne sluţbe so odpovedale in sedaj so uveljavljanje pravic in odgovornosti iz prostorske in 

gradbene zakonodaje kot tudi gradnja in stanje v prostoru odvisni samo še od ustavnega sodišča. 

  

  

Komentarji 

  

Drago parkiranje … mar res? 

Tadej Ţaucer 

  

V zadnjem času smo doţiveli spremembe in podraţitve, vezane na naše prometne navade in 

razvade. Tako rekoč ne mine dan, ne da bi v časopisih prebirali novice ali komentarje o podraţitvah v 

povezavi s prometom. Višje kazni, višje parkirnine … Mesto in drţava nas na videz prekomerno 

izčrpavata zaradi prometa. Pa je to res? Tudi če nikakor ne odobravamo prehitre voţnje, razumemo, 

kako do nje pride. Nekomu se mudi in tvega. Tvega lastno varnost in varnost drugih, malenkost 

poveča obremenitev okolja, tvega tudi da ga doleti kazen. Navadno se nad kaznijo jezi, a jo načeloma 

razume. Po drugi strani pri neplačevanju parkirnine ne gre za nič podobnega. Gre za preprosto, 

zavestno odločitev, da parkirnine nekdo ne bo plačal. Zelo preprosto, kot da greš v pekarno, vzameš 

ţemljo in je ne plačaš. 

  

Celoten komentar si lahko preberete tukaj. 

  

  

Bo Trg Leona Štuklja zaživel? 

Petra Očkerl 

  

Ogromen javni prostor, ki so ga meščani dobili s Trgom Leona Štuklja, je vsekakor velika pridobitev 

za mesto. Predstavlja izjemno lokacijo za prireditve na prostem, vendar obstaja bojazen, da bo 

resnično ţiv le ob redkih priloţnostih. Arhitekturno je bilo vsekakor storjeno premalo za privabljanje 

ljudi k daljšemu vsakdanjemu postanku. Urbana oprema s samo nekaj velikimi lesenimi klopmi je 

precej skopa in neprivlačna. Glavna prioriteta mestne oblasti, če ţeli ţiv trg, poln ljudi, bi morala biti 

zapolnitev pritličij okoliških zgradb z raznolikimi dejavnostmi. S tem bi bila omogočena obljudenost 

trga v vseh delih dneva, ta pa bi pritegnila mimoidoče k postanku in hkrati vzpostavila tudi določeno 

stopnjo varnosti. Potenciali tega na novo pridobljenega odprtega prostora v območju za pešce torej 

ostajajo veliki, vendar bo za njihovo uresničitev potrebno storiti še marsikaj. 
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Celoten komentar si lahko preberete tukaj. 

  

  

Sporočila mreže 

  

Kolesarnica na železniški postaji v Mariboru je nujna! 

Mariborska kolesarska mreţa je na Mestno občino Maribor naslovila pobudo o ureditvi kolesarskega 

parkirišča pred vhodom na glavno ţelezniško postajo v Mariboru. Predlog, poimenovan Kol(es)odvor, 

na celosten način preureja javni prostor pred postajo in predvideva vzpostavitev udobnih in varnih 

kolesarnic, ki bi bile na voljo za kratkotrajno ter dolgotrajno shranjevanje koles in prtljage. Več na 

sites.google.com/site/mkmslovenija/home. 

  

Barje moj navdih – filmski natečaj za otroke 

V okviru mednarodnega projekta Vital Landscapes so lahko letos poleti šolarji, mladi filmarji, skupaj z 

mentorji in filmskim producentom Maxom Sušnikom raziskovali rokodelsko in obrtno dejavnost na 

Ljubljanskem barju. S filmskim natečajem je projektna skupina zbirala gradivo za promocijo 

dejavnosti, ki izvirajo iz Ljubljanskega barja, povezala generacije ter opozarjala na moţnosti, ki jih 

surovine in dejavnosti z barja ponujajo za razvoj novih produktov. Z vključevanjem otrok v 

raziskovanje razvojnih priloţnosti, ki jih ponuja okolje barjanske krajine, so ţeleli tudi zbuditi 

zanimanje za poklice in dejavnosti, ki lahko prispevajo k razvoju kulturne krajine. Več na 

www.trajekt.org. 

  

Pomorstvo postalo prvi sektor z globalnimi podnebnimi standardi 

S sprejetjem tehničnega ukrepa za nove ladje v okviru Mednarodne organizacije za pomorstvo (IMO – 

International Maritime Organisation) 12. julija 2011, t.i. EEDI (Energy Efficiency Design Index), je 

pomorstvo postalo prva industrija, ki se je dogovorila o globalni strategiji zmanjševanja CO2. V 

društvu Focus pozdravljajo to odločitev, vendar opozarjajo, da EEDI še ne rešuje problema emisij iz 

pomorskega prometa, saj bo potrebnih še vrsto let, preden bo postal resnično učinkovit. Več na 

www.focus.si. 

  

Minister Gaspari brez osnove za zeleno luč poroštvu za TEŠ 6 

Focus, društvo za sonaraven razvoj, je na ministra za gospodarstvo, mag. Mitja Gasparija, naslovilo 

poziv naj se upre pritiskom ministra Kriţaniča in ne da zelene luči za drţavno poroštvo za EIB posojilo 

za TEŠ 6. Novelirani investicijski program namreč naj ne bi spoštoval sklepa Vlade o zahtevani 

donosnosti projekta, razen tega pa kaţe povečanje investicije na 1,3 milijarde evrov in višjo 

povprečno prodajno ceno elektrike. V Focusu pozivajo tudi, da naj se javnosti omogoči vpogled v novi 

investicijski program. Več na www.focus.si. 

  

DOVOLJ! Kakšen razvoj za kakovostno življenje? 

Focus, društvo za sonaraven razvoj, vabi k spletni razpravi o Strategiji razvoja Slovenije. Spletna 

razprava poteka v okviru projekta Dovolj!, katerega sofinancira Urad vlade za komuniciranje. V 

uvodnem delu razprave postavljajo nekaj tem in vprašanj (Kakovostno ţivljenje, Gospodarska rast, 

Zaposlenost, Neenakost, Potrošnja, Okolje in Politika), skozi katere ţelijo začrtati osnovne razvojne 

izzive in pridobiti mnenja in predloge za rešitve. Več na www.focus.si. 

  

Knjiga »Vrednotenje politik - obzorja nove miselnosti«  

Slovensko društvo evalvatorjev je v sodelovanju s partnerji objavilo novo knjigo, »Vrednotenje politik - 

obzorja nove miselnosti«, avtorjev Bojana Radeja, Mojce Golobič, Mirne Macur in Srečka Dragoša. 

Knjiga bo predvidoma izšla septembra 2011 pri Zaloţbi Vega. Več na www.sdeval.si. 

  

Zadnji odcep za prihodnost 
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Slovensko društvo evalvatorjev je objavilo prispevek »Zadnji odcep za prihodnjost«, kjer ugotavljajo, 

da si v nečem stari in novi druţbeni red nista prav nič različna. Visoki predstavniki drţavne politike še 

vedno ţivijo in tem hujše, javno delujejo preţeti z idejo, da Slovenijo v boljše ţivljenje vodi le ena 

najboljša pot, ki jo, kot po nekem usodnem pravilu ali prekletstvu, kakor komu ljubše, najbolje poznajo 

ravno oni. Več na www.sdeval.si. 

  

Minimalna stanovanja za mlade družine – interdisciplinarna poletna delavnica na Fakulteti za 

arhitekturo 

Pri delavnici, za katero so študentje pridobili mentorsko skupino pod vodstvom prof. Janeza Koţelja, 

so sodelovali tudi študentje sociologije s Fakultete za druţbene vede. Na podlagi intervjujev, ki so jih 

opravili z mladimi starši, so definirali njihove bivanjske potrebe, ţelje, zmoţnosti in odnos do 

alternativnih stanovanjskih rešitev. Več na www.trajekt.org. 

  

Nek drug način raziskovanja prostora 

Kot je v zadnjem času ţe skoraj tradicija, so se mladi kamniški študentje in arhitekti, poznani kot 

skupina Štajn, letos spet zbrali, da v okviru poletnega festivala Kamfest, v Kamniku ponovno izvedejo 

zanimiv prostorski preizkus. Raziskovalni proces so iz ustaljenega okvirja prenesli na cesto, med ljudi, 

ter jih vpletli v samo dogajanje – raziskovanje. Več na www.trajekt.org. 

  

Zemljevid želja 

Na ploščadi pred Slovenskim etnografskim muzejem so lahko obiskovalci in prebivalci Tabora od 19. 

8. do 24. 8. oddali svojo ţeljo na 150m2 velikem zemljevidu četrti Tabor. Ţupan Zoran Janković je 

Zadnji dan, 24. avgusta ob 20.00, razglasil ţeljo, ki jo bo Mestna občina Ljubljana uresničila. Več na 

www.trajekt.org. 

  

V Ljubljani padale domine... 

V centru Ljubljane so 19. avgusta v sklopu otvoritve festivala Mladi levi od Ţitnega mosta pa vse do 

Etnografskega muzeja padale domine. Pri postavljanju smo kot prostovoljci sodelovali tudi člani 

društva Focus. Domine so začele padati točno ob 19.30 pri Ţitnem mostu, svojo pot pa so nadaljevale 

skozi Trubarjevo cesto, skozi dijaški dom Tabor in park Tivoli proti Etnografskemu muzeju, kjer se je 

veriga domin zaključila. Festival se je tudi uradno začel, ko je padla še zadnja domina v verigi. Več na 

www.focus.si. 

  

Nazaj v mesto 

V torek, 23. 8. 2011 se je odvil medeni sprehod po ljubljanski četrti Tabor in projekcija video animacije 

Polonce Lovšin – Nazaj v mesto. Andrej Bertocchi je na sprehodu po Taboru, kjer ima nekaj čebeljih 

panjev, predstavljal priloţnosti čebelarstva v mestu. Sprehod je bil zaključen na Onkraj gradbišča 

(Resljeva ul.), kjer je Polonca Lovšin predstavila svojo zadnjo video animacijo Nazaj v mesto, v kateri 

obravnava čebelarstvo v mestu, človekov odnos do hrane, narave in ţivljenja v mestu. Več na 

www.obrat.org. 

  

  

Iz medijev  

  

V vrtcih ni prostora za vse malčke  

Pred vrati je novo šolsko leto. Tudi za najmlajše, ki ţe hodijo v vrtec ali pa bodo vanj stopili prvič. A 

vsi ne bodo imeli te sreče. Veliko jih je, ki bi se prav tako ţeleli vključiti, vendar zanje (še) ni prostih 

mest. Največ teţav je v občinah osrednje Slovenije, kjer se je v nova naselja priseljevalo večje število 

novih prebivalcev, občine pa hkrati z bloki niso gradile dodatnih vrtcev. »Vrtce ustanavljajo in 

financirajo občine,« pravijo na ministrstvu za šolstvo in šport in dodajajo, da morajo občine same v 

skladu z veljavnimi predpisi spremljati demografsko gibanje za svoje območje ter pripraviti oceno tega 

gibanja za obdobje petih let. Več na www.delo.si. 
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Kongresni trg še nima končne podobe 

Z začetkom gradnje garaţne hiše pod Kongresnim trgom je bilo veliko pozornosti usmerjene v več kot 

sedemdeset let stare platane v parku Zvezda. Po dobrih dveh letih gradbenih in arheoloških del so 

Kongresni trg konec junija ponovno odprli. Dela še niso popolnoma končana, saj je predvideno tudi 

tlakovanje trenutno peščenih potk. Vendar se je zataknilo prav pri zaščitenih drevesih, ki jih je gradnja 

močno poškodovala. Šele ko bo sklenjen dokončni dogovor o usodi platan, se bo preureditev parka 

končala. Več na www.dnevnik.si. 

  

Mestni krajinski park dve leti brez upravljalca 

Krajinski park Tivoli, Roţnik in Šišenski hrib je ţe več kot dve leti brez upravljavca. Zakaj v tem času 

upravljanja območja, ki ga na leto obišče skoraj dva milijona ljudi, niso uredili, na ljubljanski občini 

niso povedali. Sporočili so le, da bodo upravljavca določili po prenovi odloka o razglasitvi Tivolija, 

Roţnika in Šišenskega hriba za naravno znamenitost. Da bi bilo treba upravljavca čim prej določiti, so 

v lanski oceni obremenjenosti in zmogljivosti gozdov omenjenega krajinskega parka ugotovili tudi 

strokovnjaki. Po njihovem mnenju je namreč območje parka precej zanemarjeno, poslabšalo se je tudi 

stanje tal. Več na www.dnevnik.si. 

  

Kolesarji na križišču pri Celovških dvorih varnejši 

Mestna občina Ljubljana je na pobudo občanov in tudi Ljubljanske kolesarske mreţe preuredila potek 

kolesarske steze na kriţišču Celovške ceste in Rakuševe ulice. Kolesarska steza je zdaj prijaznejša in 

predvsem varnejša za kolesarje. Prvotni potek kolesarske steze je bil kolesarjem neprijazen, 

predvsem pa nevaren, saj je bila steza speljana tako, da so avtomobili, ki so zavijali desno, kolesarje 

opazili šele med zavijanjem, pri tem pa so z delom vozila ţe bili na kolesarski stezi in so posledično 

kolesarjem zaprli pot. Več na www.dnevnik.si. 

  

Z mestnim avtobusom do Grosupljega in Iga 

Z 29. avgustom bo nova linija Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) dozdajšnjo podaljšano progo 

do Škofljice (avtobus številka 3G) podaljšala še do Grosupljega. Sočasno bo z mestnim prometom 

povezan tudi Ig, kamor bo odslej vozila podaljšana proga 19I. Nova proga bo potnikom z Grosupljega 

omogočala, da se bodo v Ljubljano pripeljali s terminsko urbano za več kot 50 odstotkov ceneje. 

Voţnje bodo potekale v okviru obstoječih voznih redov, dodana bo še večerna voţnja, ki bo delovala 

skoraj do polnoči. Več na www.dnevnik.si. 

  

Umetnostni zgodovinarji proti rušenju Kolizeja  

Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo je začasnega ministra za kulturo Boštjana Ţekša 27. julija 

in 4. avgusta pozvalo, naj znova razmisli o pravilnosti odločitve prejšnje ministrice Majde Širca glede 

rušenja ljubljanskega Kolizeja, a odgovora ni dobilo. Več na www.delo.si. 

  

Slovo od Kolizeja: Začela se je tritedenska rušilna saga 

Kranjska investicijska Druţba je začela rušiti ljubljanski Kolizej. Kot je povedala vodja marketinga in 

odnosov z javnostmi na Kranjski investicijski druţbi Saša Mrak, so zjutraj stavbo še zadnjič pregledali 

s psi, če bi se v njej še kdo zadrţeval. Rušenje bo sicer po njenih besedah trajalo tri tedne. Kranjska 

investicijska Druţba je danes pričela z rušenjem ljubljanskega Kolizeja. Z njegovo zrušitvijo bo z 

območja nekdanje Avstro-Ogrske izginil še zadnji ohranjeni primerek monumentalne večnamenske 

zgradbe iz sredine 19. stoletja. Več na www.dnevnik.si. 

  

Kolizej v svoji zgodovini ni bil le simbol zanemarjanja in propadanja 

Zgradba na Gosposvetski 13, ki jo Ljubljančani bolj poznajo kot Kolizej, je z včerajšnjim dnem končala 

svojo več kot stoletje in pol dolgo sago. V tem času je Kolizej doţivel marsikaj: pretepe vojakov, ki so 

bili njegovi prvi stanovalci, zabave, prireditve, plese… Še preden je dodobra zaţivel, je ţe preţivel 

poţar, kljuboval je potresu, zamenjal več lastnikov in še več stanovalcev. V začetku svojega obstoja 
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je bil Kolizej med Ljubljančani tako priljubljeno mesto za druţenje, kot je danes Citypark. Več na 

www.dnevnik.si. 

  

Vojska se ne bo odpovedala vadišču Poček 

Ministrstvo za obrambo je privolilo v nekatere kompromisne rešitve glede vojaškega poligona na 

Počku in strelišča v Baču. Ţe dalj časa namreč med ministrstvom, tamkajšnjimi občinami in civilno 

iniciativo potekajo pogajanja o zmanjšanju oziroma popolni opustitvi vojaških dejavnosti na omenjenih 

vadiščih. Vojaškega poligona Poček in strelišča Bač, čeprav drţavni prostorski načrt to dovoljuje, 

ministrstvo ne bo širilo. “Obe vadišči sta za Slovensko vojsko strateškega pomena, tako da pobud za 

popolno prenehanje vojaških aktivnosti ni mogoče izpolniti,” še dodajajo na ministrstvu. Več na 

www.dnevnik.si. 

  

Štiri različice avtoceste, vse nesprejemljive 

V dopolnjenem predlogu poteka avtoceste Jelšane-Postojna/Divača so na območju postojnske občine 

zarisane štiri različice. Na Občini se ne strinjajo z nobeno. Do predlogov so skeptični tudi v treh 

sosednjih občinah. Ker pa je avtocesta nujna, ţupani vpletenih občin predlagajo, da se najprej zgradi 

najmanj sporni odsek od Jelšan do Kilovč. Več na www.primorske.si. 

  

Za Rome še vedno ni vode  

Na skrb vzbujajoče bivanjske razmere v romskem naselju Dobruška vas je varuhinja prvič opozorila 

vlado ţe marca. Vlada se je z občino Škocjan dogovorila, da bo na delu zemljišča, ki je v občinski 

lasti, postavila skupni vodovodni priključek, ki bo omogočal dostop do pitne vode tistim druţinam v 

romskem naselju Dobruška vas, ki ga zdaj še nimajo. Če pa občina tega kljub dogovoru ne bo storila, 

bo rešitev poiskala vlada sama, zagotavlja vlada v odgovoru na poziv varuhinje človekovih pravic. 

Več na www.delo.si. 

  

Inšpektor zamočil, sankcij ne bo, plaže pa tudi še ne 

V ministrstvu za okolje in prostor so po šestih mesecih birokratskega premlevanja pritrdili stališčem 

gradbenega podjetja Grafist, da imajo v rokah vse potrebne dokumente za odvoz mulja s Semedelske 

promenade na deponijo na ankaransko bonifiko. Prevoz in odlaganje materiala jim je v začetku 

februarja z odločbo preprečil inšpektor za okolje in prostor Raul Cotič. Več na www.primorske.si. 

  

S traktorji ustavili gradnjo loške obvoznice 

Z Druţbe RS za ceste so včeraj dopoldne obvestili, da se začenja gradnja še zadnjega odseka 

poljanske obvoznice, ki bo razbremenila promet skozi staro mestno jedro Škofje Loke. Čeprav je 

drţava razlastila dva kmeta, pridobila gradbeno dovoljenje in zavrnila vse pritoţbe, je peščica 

vaščanov Suhe začetek gradnje včeraj ustavila in vsaj začasno preloţila. Čeprav tudi na preostalih 

delih obvoznice ne teče vse gladko, je ţe slabih deset let glavna ovira za uspešno dokončanje tako 

nujno potrebne ceste neupoštevanje vaščanov Suhe. Sredi vasi naj bi namreč bilo kroţišče, ki bo vas 

presekalo na pol, kmete odrezalo od svojih travnikov in njiv ter poslabšalo poplavno varnost. Ko je bil 

še čas, vaščanov nihče ni ţelel poslušati, zdaj jih novi ţupan Miha Ješe sicer posluša in razume, a 

vse kaţe, da bo za kakršno koli spremembo prepozno. Več na www.dnevnik.si. 

  

Bled: prostorskega načrta za obvoznico še vedno ni  

Prizadevanja za gradnjo juţne obvoznice in za umik prometa iz neposredne bliţine blejskega jezera 

so stara ţe 30 let. Zato je zadrţanost ob napovedih, da jo bodo leta 2013 le začeli graditi, razumljiva, 

spet se je povečala zaradi vladnega predloga načrta razvojnih programov, ki ga mora drţavni zbor 

sicer še obravnavati ob napovedanem rebalansu drţavnega proračuna. Več na www.delo.si. 

  

Tlakovanje zbledele celjske zvezde  

Nameni so dobri, kaj se bo iz napovedane prenove starega mestnega jedra razvilo, pa je druga 

zgodba. Mestni občini Celje so sredi leta za prenovo odobrili 2,5 milijona evrov evropskih sredstev, še 
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0,5 milijona evrov pa mora primakniti sama. Na občini razlagajo, da so zahteve varuhov kulturne 

dediščine toge, društvo celjskih arhitektov in urbanistov ţe od maja zaman čaka na odgovor občine 

na poziv k javni predstavitvi. Občina jo je napovedovala za junij, a je do zdaj še ni bilo. Več na 

www.delo.si. 

  

Gladek start Marproma 

Mestni avtobusi so od včeraj v rokah občinskega prevoznika Marproma. Primopredaja med 

dosedanjim koncesionarjem Veolio Transport Štajerska in Marpromom, ki sta jo izvedla minuli konec 

tedna, je potekala gladko in brez posebnosti, enako tudi avtobusni promet. Cene, linije in vozni redi 

kljub spremembi avtobusnega prevoznika ostajajo nespremenjeni še vsaj nekaj mesecev, od včeraj 

so edina novost novi napisi Marprom namesto Veolia na mestnih avtobusih. Več na www.vecer.com. 

  

Mestni trgi v Mariboru bodo ostali še v stari podobi  

Temeljite prenove najpomembnejših mestnih trgov v Mariboru, s katerimi bi se v času Evropske 

prestolnice kulture (EPK) 2012 mesto predstavilo v novi podobi, do prihodnjega leta ne bo. Doslej so 

obnovili le Trg Leona Štuklja, Glavni, Rotovški, Slomškov in drugi trgi pa so še v stari podobi. Več na 

www.delo.si. 

  

Pekart za združevanje kreativnih potencialov 

Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez letos drugo leto organizira festival kreativnosti mladih 

alternativcev Pekart, ki bo trajal od 26. do 28. avgusta v mariborski Pekarni. Kot pravijo organizatorji, 

je festival namenjen neuveljavljenim kreativcem in vsem, ki se ne strinjajo z “mašinerijo 

prevladujočega kuratorskega monopola”, za cilj pa ima mreţenje idej in konceptov ter zdruţevanje 

kreativnih potencialov, predvsem pa spodbujanje mladih k razvoju umetniške ţilice… Več na 

www.vecer.com. 

  

Mladinski hotel v Pekarni pred otvoritvijo 

V novem mladinskem hotelu v Pekarni bo popotnikom na voljo 60 leţišč. Mladinski kulturni center 

(MKC) Maribor bo lahko, če bodo mestni svetniki na korespondenčni seji danes potrdili odlok o 

spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda, v kratkem opravljal še več 

dejavnosti. MKC je namreč pripravljen na dokončno vzpostavitev mladinskega hotela, ki ga z 

občinskimi in evropskimi sredstvi odpirajo v upravni zgradbi Kulturnega centra Pekarna.Občina je 

tokrat pohitela, saj je povpraševanje po storitvah mladinskega hotela ţe prisotno, pa čeprav MKC, 

katerega uprava se je nedavno tudi sama preselila v Pekarno, še ni pričel sistematičnega oglaševanja 

hotela… Več na www.vecer.com. 

  

Maribor: kljub novostim premalo študentskih sob  

V štajerski prestolnici je pred prihajajočim študijskim letom na voljo 3569 subvencioniranih študentskih 

postelj, kar glede na število prijav ne zadostuje; običajno je okrog 600 postelj premalo. Direktorica 

Študentskih domov Maribor (ŠDM) Lidija Divjak Mirnik je povedala, da so prejeli skoraj 2000 prošenj 

bodočih študentov oziroma tistih, ki se vpisujejo prvič, kar skupaj s starimi stanovalci nanese več kot 

4000 prošenj. V ŠDM pregledajo vse prošnje, tudi tiste za zasebne domove in za bivanje pri 

zasebnikih s subvencijo. Več na www.delo.si. 

  

Tovornjaki namesto po avtocesti skozi Ljutomer  

Ţe vse od druge polovice leta 2008, ko je bila dokončana in odprta celotna pomurska avtocesta, se 

Ljutomerčani ukvarjajo z vse bolj motečim prometom teţkih tovornjakov in vlačilcev skozi njihovo 

mesto ali po regionalni cesti od Ormoţa skozi Ivanjkovce in Ljutomer proti madţarski meji. Med njimi 

je veliko tujih tovornjakov v tranzitu, ki se najverjetneje izogibajo plačilu na avtocestni cestninski 

postaji v Dragotincih. Na naraščajočo in vedno bolj motečo prometno teţavo so Ljutomerčani ţe vsaj 

dvakrat v zadnjih dveh letih opozorili prometno ministrstvo, a ker ni bilo odgovorov, so pred kratkim 

ustanovili Civilno iniciativo za ustavitev teţkega tovornega prometa Ljutomer. Več na www.delo.si. 
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Več novic v tedenskih pregledih objav v medijih na http://ipop.si/kategorija/aktualno/  

  

  

Napovednik 

  

Kolesarska potepanja: Ptice, voda in parki  

V soboto, 27.8.2011, s pričetkom ob 9.uri na Slomškovem trgu se bo začelo kolesarsko potepanje s 

ornitologom Alenom Plijem iz Društva za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije. Ker je mesec 

avgust ţe čas selitve nekaterih vrst ptic, se lahko nadejamo, da bomo med potjo tudi kakšno od njih 

opazili. V bliţini Mariborskega otoka si bomo ogledali ptice gnezdilke, ob tem pa spoznali tudi petje in 

oglašanje nekaterih vrst gozdnih ptic. Potepanja bomo zaključili v Mestnem parku, kjer bomo 

opazovali ptice, ki so na človekovo bliţino ţe bolj navajene. Več na 

sites.google.com/site/mkmslovenija/home. 

 

Mednarodna delavnica o razumevanju prostorskih vplivov 

Deleţniki ESPON-ove ciljne raziskave, projekta EATIA, vabijo na delavnico o razumevanju 

prostorskih vplivov, ki bo v torek, 6. septembra 2011, v Londonu. Delavnica se bo osredotočila na 

vprašanje, kako lahko pristop z zgodnjim prepoznavanjem vplivov in učinkov na prostorski sistem 

prispeva k bolj argumentiranemu oblikovanju nacionalnih stališč v sklopu priprave EU direktiv in 

politik. Več na www.dkas.si. 

  

  

 
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: Maja Simoneti (IPoP), Tadej Ţaucer (IPoP), Petra Očkerl (IPoP), Marko Peterlin 

(IPoP),. 

  

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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