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Uvodnik: Kje smo po treh letih? 

Marko Peterlin 

  

Čas aktualne vlade se bliţa koncu in tako lahko v zadnjih tednih beremo predstavitve njenih doseţkov 

s strani ministrov, pa tudi različne ocene njenega dela. Pred dobrim tednom smo tako slišali tudi 

predstavitev doseţkov Ministrstva za okolje in prostor v zadnjem mandatu. Med doseţki na področju 

prostora so bili izpostavljeni sprememba Zakona o prostorskem načrtovanju, ki naj bi pospešila 

pripravo občinskih prostorskih načrtov, sprejem Zakona o umeščanju prostorskih ureditev drţavnega 

pomena, 27 zaključenih drţavnih prostorskih načrtov, 858 gradbenih in uporabnih dovoljenj za objekte 

drţavnega pomena, sprejetje novega Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb in tudi ţe 

njegove spremembe in dopolnitve, začetek več projektov in delovnih skupin ter vzpostavljen register 

nepremičnin skupaj s poskusnim mnoţičnim vrednotenje nepremičnin. 

  

Na poziv časopisa Dnevnik smo s svojo hitro oceno poskusili tudi na Inštitutu za politike prostora. Z 

ozirom na krajši čas dela vlade in menjavo ministra je ocena mandata sicer lahko nekoliko popustljiva, 

saj začete naloge morda še niso v celoti končane. Ne glede na to ugotavljamo, da ţe od samega 

začetka mandata na politični ravni za prostorski resor ni bilo posebnih ambicij, in da bi bilo mogoče 

narediti tudi več. Pri tem posebej izpostavljamo stanovanjsko politiko in zakonodajo.  

  

Celoten uvodnik lahko preberete tukaj. 

  

  

Komentarji 

  

Laţji gradbeni poseg – vedno teţji problemi 

Maja Simoneti 

  

V primeru obnove piranskega mandrača lahko iz medijev spremljamo poročila o napakah v procesu 

dela, ki so simptomatične za številne slovenske javne investicije in za katere je značilno nekritično 

varčevanje sredstev, znanja, dela itn. v vseh fazah. Praksa je ţe postalo, da se na samem začetku 

reševanja problema zmanjšuje pomen posega in s tem tudi zniţuje nivo strokovnosti tako delovnih 

skupin kot izdelane dokumentacije za njegovo realizacijo. 

  

Celoten komentar si lahko preberete tukaj. 

  

  

Kako narediti mesta in regije bolj odporne? 

Cliff Hague 

  

Ţivimo v razburljivem čas. Pojavilo se je novo zaupanje v ekonomsko geografijo in znanosti, ki 

obravnavajo regionalni razvoj. Priča smo pojavu številnih konceptov in predlogov, ki imajo močan in 

neposreden vpliv na oblikovalce politik in strokovnjake. Eden od njih je pojem odpornosti mest in regij 

(angl.: »resilience«), ki ponuja nekaj zanimovoh smeri razmišljanja za načrtovalce kot tudi za 

strokovnjake za urbano regeneracijo in gospodarski razvoj. 

  

Celoten komentar si lahko preberete tukaj. 
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Sporočila mreţe 

  

Teden arhitekture in prostora 

S praznovanjem Svetovnega dne habitata, se je v Sloveniji v tednu od 3. do 9. oktobra po različnih 

mestih v drţavi zvrstilo skoraj 40 dogodkov, katerih namen je širiti znanje in spodbujati sodelovanje 

vsistemu urejanja prostora. Posveti konference, razstave, filmi, ogledi hiš, delavnice in vodeni ogledi 

mest in posameznih objektov so bili namenjeni strokovni, laični, pa tudi otroški javnosti. Več na 

www.ipop.si. 

  

Razstava evropske trajnostne arhitekture v Drţavnem zboru RS 

Letos je bil osrednji dogodek praznovanja Svetovnega dne habitata v Sloveniji otvoritev razstave 

trajnostne arhitekture v Drţavnem zboru. Razstavo "Trajnostna arhitektura po vsej Evropi!" je ob 

praznovanju svoje dvajsetletnice pripravil Svet arhitektov Evrope (ACE) pod pokroviteljstvom 

evropskega poslanca Frieda Brepoels in v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo in urbanizem, 

katoliške univerze Louvain-la-Neuve. Več na www.ipop.si. 

  

Kje je prostor v razvojnih politikah? 

Ministrstvo za okolje in prostor je v sodelovanju z Inštitutom za politike prostora v torek 4. oktobra 

2011 v Mestnem muzeju Ljubljana organiziralo nacionalni dogodek programa ESPON in projekta 

ESPON INTERSTRAT. Program ESPON je namenjen podpori pri oblikovanju politik Evropske unije in 

drţav članic. Več na www.ipop.si. 

  

Podnebna strategija je prvi korak na poti do aktivne podnebne politike 

23. septembra 2011 je Sluţba vlade RS za podnebne spremembe na tiskovni konferenci predstavila 

osnutek Strategije prehoda Slovenije v nizkoogljično druţbo do leta 2050. Gre za pomemben 

dokument, ki s svojo vsebino nakazuje pot, kako do leta 2050 v Sloveniji zmanjšati emisije 

toplogrednih plinov za 80 % ob hkratnem zmanjševanju odvisnosti od fosilnih goriv, trajnostni rabi 

naravnih virov in zagotavljanju konkurenčnost gospodarstva ter visoke kakovosti ţivljenja preko 

zelene rasti. Več na www.focus.si. 

  

Kako prilagoditi mesta podnebnim spremembam? 

Inštitut za politike prostora je 3. oktobra 2011 v Mestnem muzeju ţe tretjič obeleţil Svetovni dan 

habitata, ki so ga Zdruţeni narodi letos posvetili podnebnim spremembam in njihovemu vplivu na 

mesta. Posvet strokovnjakov z različnih področij o odnosu med urejanjem prostora in podnebnimi 

spremembami je potekal v sklopu dogodkov Tedna arhitekture in prostora 2011 v Mestnem muzeju 

Ljubljana. Več na www.ipop.si. 

  

Razvoj da, ampak kakšen in za koga? 

Društvo Focus je organiziralo razpravo 'Dovolj količine, več kakovosti', s katero je bil ponujen prostor 

za drugačne poglede na razvojne izzive. V razpravi so se z razvojnimi izzivi Slovenije najprej soočili 

strokovnjaki in ljudje, ki se s problemi današnjih kriz soočajo v praksi. Poglede na ključna razvojna 

vprašanja so v drugem delu razprave podale tudi politične stranke. Ključne teme so se vrtele okoli 

druţbene neenakosti, zaposlenosti, okoljskih omejitev in nesodelovanja med ključnimi deleţniki. Več 

na www.focus.si. 

  

Manifest in Zaveza za druţbo uresničenih priloţnosti 

Pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami 36 nevladnih organizacij, zdruţenih v mreţo Plan B za 

Slovenijo - Pobuda za trajnostni razvoj, vabi politične stranke k skupnemu delovanju za uresničenje 

tretjega razvojnega podviga. Kot prvi je Zavezo 26. oktobra podpisal Matjaţ Hanţek, predsednik 

Stranke za trajnostni razvoj Slovenije.Več na www.umanotera.org. 

  

Kako izkoristiti razvojni potencial krajine? 

http://ipop.si/2011/09/21/teden-arhitekture-in-prostora/
http://www.ipop.si/
http://ipop.si/2011/09/28/razstava-evropske-trajnostne-arhitekture-v-drzavnem-zboru-rs/
http://www.ipop.si/
http://ipop.si/2011/09/22/kje-je-prostor-v-razvojnih-politikah/
http://www.ipop.si/
http://focus.si/index.php?node=26&id=1093
http://www.focus.si/
http://ipop.si/2011/10/19/podnebne-spremembe-in-mesta/
http://www.ipop.si/
http://www.focus.si/index.php?node=26&id=1114
http://www.focus.si/
http://www.umanotera.org/index.php?node=12&id=13732
http://www.umanotera.org/index.php?node=0
http://ipop.si/2011/09/19/kako-izkoristiti-razvojni-potencial-krajine/


 

V Ljubljani je 22. septembra 2011 potekala mednarodna konferenca projekta Vital Landscapes, 

katerega ključni namen je inovativno spodbujanje razvoja krajine v Srednji Evropi. Slovenija sodi med 

krajinsko najbolj raznovrstne drţave v Evropi. Več na www.trajekt.org. 

  

Prvo srečanje Ambasadorjev barja 

14. oktobra 2011 je potekalo prvo srečanje Ambasadorjev barja, v dvorani osnovne šole Borovnica na 

Ljubljanskem barju. Dogodek je predstavljal zaključek poletnih dejavnosti projekta »Ljubljansko barje 

– moj navdih« in je hkrati začetek novega niza dogodkov, ki naj bi prispevali k razvojnemu 

povezovanju in produktivnemu varstvu krajine na Ljubljanskem barju. Več na www.dkas.si. 

  

Vabilo k prispevkom Evropske nagrade za javni mestni prostor leta 2012 

Centre of Contemporary Culture of Barcelona (www.cccb.org) s soorganizatorji Architektur Zentrum 

Wien (Vienna), The Architecture Foundation (London), Cité de l’Architecture et du Patrimoine (Pariz), 

Nederlands Architectuurinsistuut (Rotterdam), Museum of Finnish Architecture (Helsinki) in Deutsches 

Architekturmuseum (Frankfurt) vabi posameznike in skupine k oddaji prispevkov za Evropsko 

nagrado za javni mestni prostor leta 2012. Več na www.trajekt.org. 

  

Zagotovimo si sami svoje neprofitno stanovanje 

Zavod Tovarna je v Novem mestu in v Ljubljani organiziral javni tribuni »Zagotovimo si sami svoje 

neprofitno stanovanje«. Tribuni sta del projekta »Uveljavljanje stanovanjskih kooperativ po 

švicarskem vzoru«, ki je podprt s sredstvi Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji. Več na 

www.ipop.si. 

  

Pridruţite se nastajanju kreativnih zadrug! 

Kreativne zadruge si bodo prizadevale vzpostaviti organizacijsko in fizično infrastrukturo, ki bo mladim 

ustvarjalcem na začetku poklicne poti omogočala uporabo nezasedenih zasebnih in javnih objektov 

za namen dela in bivanja. Več na www.ipop.si. 

  

Participacija v urbanizmu in arhitekturi 

Izšla je nova tematska številke revije ab – arhitektov bilten. V času gospodarske in druţbene krize se 

na različnih ravneh druţbenega in političnega delovanja išče drugačno, druţbeno pravičnejšo in 

okoljsko vzdrţnejšo politiko. Omejitve načrtovanja in upravljanja mest v pogojih neoliberalnega 

kapitalizma so namreč postale jasne tudi za tiste, ki so še nedavno verjeli, da učinkovit razvoj mest 

brez svobodnega trga ni mogoč. Več na www.ipop.si. 

  

Kaj bo z Rogom? 

Mestna občina Ljubljana izvaja projekt ureditve območja nekdanje tovarne Rog. Ker prenova 

nekdanje tovarne Rog zadeva tudi stanovalce v okolici, se je Mestna občina Ljubljana v sodelovanju s 

Četrtno skupnostjo Center in Inštitutom za politike prostora odločila organizirati delavnico o 

načrtovanem Centru sodobnih umetnosti Rog, ki je potekala 22. septembra. Več na www.ipop.si. 

  

Od načrtovanja do obratovanja 

Na delavnici Od načrtovanja do obratovanja, ki jo je dne 5.10.2012 organiziral Pravno-informacijski 

center nevladnih organizacij – PIC v Etnografskem muzeju v Ljubljani so na vzorčnem primeru 

seţigalnice komunalnih odpadkov skušali določiti glavne faze procesa od umeščanja takega objekta v 

prostor, to je od načrtovanja, pridobivanja ustreznih dovoljenj in soglasij, do gradnje in zagona 

objekta. Več na www.ipop.si. 

  

Evropski teden mobilnosti 

Med 16. in 22. septembrom je tudi letos potekal Evropski teden mobilnosti. Osrednje sporočilo 

letošnjega tedna mobilnosti, najbolj razširjene kampanje za trajnostno mobilnost v svetu, je učinkovito 

ravnanje z energijo. Več na www.umanotera.org. 
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Kalkulator stroškov avtomobila 

Ste se ţe vprašali, koliko dni v letu morate delati, da izplačate stroške, ki jih imate s svojim osebnim 

vozilom? Ali veste, da gorivo predstavlja le delček stroškov pri posedovanju avtomobila? Focus 

društvo za sonaraven razvoj je zato oblikovalo poseben kalkulator stroškov avtomobila, kjer si lahko 

na preprost in hiter način izračunate, koliko časa delate, da pokrijete stroške uporabe vašega 

avtomobila. Več na www.focus.si. 

  

Parkiraj si kolo 

Mariborska kolesarska mreţa je v okviru projekta »Parkiraj si kolo« izdelala analizo parkiranja koles v 

oţjem predelu mestnega središča Maribora. Glavni sklep analize je, da so kvalitetna kolesarska 

stojala v Mariboru še vedno potrebna za zagotavljanje nemotenega prometa s kolesi. Več na 

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

  

Učenje o kolesarjenju prijazni infrastrukturi  

Mariborska kolesarska mreţa je v okviru EU programa "Vseţivljenjsko učenje" pridobila dotacijo za 

Grundtvig - učna partnerstva. V naslednjih dveh letih bodo v okviru projekta »Volunteers of Cycling 

Academy (VOCA)« sodelovali s kolesarskimi zagovorniškimi skupinami iz desetih evropskih mest. 

Namen projekta je izpopolniti znanje in kompetence o visoko kakovostni in kolesarstvu prijazni 

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

  

Kako po nakupih s tovornimi kolesi "Cargo Bikes"?  

Mariborska kolesarska mreţa je bila 17. oktobra 2011 povabljena na okroglo mizo delovne skupine 

partnerjev iz projekta CycleLogistics, ki je potekala v avstrijskem Gradcu. Gre za triletni projekt EU, 

namen katerega je promocija uporabe tovornih koles (cargo bikes) v evropskih mestih. Njegov glavni 

cilj je sprememba transportnih rešitev – na področjih vse od logistike in dostave lahkih tovorov pa vse 

do premikanja tovorov v okviru druţin – od motoriziranega transporta k transportu na človeški pogon. 

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

  

  

Iz medijev  

  

V Sloveniji še posebno primanjkuje neprofitnih najemnih stanovanj 

Previsoke cene stanovanj, oderuške najemnine, slaba kakovost gradnje, vsiljivi lastniki in kršenje 

najemniških pravic ali stanovanjske soseske, v katerih skušajo projektanti na čim manjši prostor 

stlačiti čim več ljudi in jih zato zapirajo v betonsko kletko z razgledom na sosedovo kuhinjo. Vse to so 

problemi, na katere opozarjajo poznavalci slovenskega nepremičninskega trga, moţna rešitev zanje 

pa so - stanovanjske kooperative oziroma zadruge. Z njimi ni cenejši le nakup oziroma najemnina za 

stanovanje, ampak so nepremičnine hkrati grajene po meri tistih, ki bodo v njih bivali, poudarja dr. 

Srna Mandič, profesorica na ljubljanski fakulteti za druţbene vede, ki se je veliko ukvarjala prav z 

raziskovanjem zadrug. Več na www.dnevnik.si. 

  

Ţelja po stanovanjih precej več od moţnosti 

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana bo v soboto objavil seznam upravičencev do 

neprofitnega najemnega stanovanja po 14. razpisu.Tudi na tokratnem razpisu je bilo ţelja precej več 

od moţnosti, saj so za 442 stanovanj prejeli skoraj 4000 vlog, od katerih je bilo kar 3348 takih, ki so 

izpolnjevale pogoje razpisa. Več na www.dnevnik.si. 

  

Stanovanjski stroški v letu 2010 za 37 odstotkov gospodinjstev teţko finančno breme  

V letu 2010 je 33 odstotkov gospodinjstev ţivelo v slabih stanovanjih (puščajoča streha, vlaţne stene, 

vlaţni temelji ali tla). Več tovrstnih teţav so imele druţine v najemniških stanovanjih. Z največ 
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tovrstnimi teţavami so se ubadala gospodinjstva v manjših zgradbah z manj kot 10 stanovanji, 

najmanj teţav pa so imeli tisti v zgradbah z 10 ali več stanovanji. Več na www.mladina.si.  

  

Vrt - učilnica za prihodnost  

Pred desetletji so imele številne šole svoj vrt, ki so ga deloma iz domače navade, deloma zaradi 

preskrbe šolske kuhinje z zelenjavo obdelovali učitelji in učenci. Sčasoma so vrtove izpodrinila igrišča, 

a tudi njihove površine so se krčile zaradi širjenja parkirišč. Spreminjanje namembnosti šolskih 

zelenih površin ne bi moglo bolje odsevati druţbenih sprememb in miselnih vzorcev posameznikov. 

Več na www.delo.si. 

  

V Mariboru prvi skupnostni urbani vrt 

V okviru evropske prestolnice kulture bo prihodnjo pomlad v Mariboru zaţivel prvi alternativni 

skupnostni urbani vrt v Sloveniji. Oblikovali ga bodo člani programskega sklopa Urbane brazde in 

okoliški stanovalci. Tako si bodo lahko zelenjavo in sadje pridelali sami, namesto da ju kupujejo v 

trgovini. Za ureditev vzorčnega primera skupnostnega urbanega vrta je Mestna občina Maribor 

zagotovila zemljišče v velikosti enega hektarja v mestni četrti Radvanje. Na njem nameravajo urediti 

več kot šestdeset gručastih vrtov velikosti okoli 100 kvadratnih metrov pa tudi skupnostni prostor za 

vrtičkarje, tipsko izdelane lope iz naravnih materialov, otroško igrišče ter nasad sadnega drevja in 

sadnega grmičevja. Več na www.dnevnik.si. 

  

Park bi uredili sami, a ne smejo 

Studenčani so ogorčeni, ker mariborska občina in Nigrad ne uredita njihovega malega parka na 

stičišču Ruške ceste in Obreţne ulice. Manjši park ob Joţefovi cerkvi na Studencih v Mariboru ţe 

zdavnaj ni več pribeţališče tamkajšnjih stanovalcev, ki so posedali na klopeh, saj so se grmovnice v 

zadnjem času tako razrasle, da je gibanje po parkovnih poteh skoraj nemogoče. Na mariborski občini 

so krajanom dejali, da denarja za ureditev ni, obenem pa jim ne dovolijo, da bi ga uredili sami. Več na 

www.vecer.com. 

  

Obvezen nakup avtobusnih vozovnic za vsa gospodinjstva? 

Letos je bilo število dni s čezmerno onesnaţenostjo zraka v Mariboru ţe pred pričetkom zime za 30 

odstotkov višje od dovoljenega. Velik del k onesnaţenju prispevajo prav emisije s kurišč, preseganje 

dovoljene stopnje bo zato predvidoma še višje. Občina zaradi tega ţe razmišlja o ukrepih - v 

prihodnje naj bi s t. i. ekološko cono avtomobilom omejili dostop do središča mesta, podraţili 

parkirnine, hkrati pa izboljšali avtobusni promet. Mariborčani so ideji o ekološki coni (omejitev dostopa 

avtomobilov do središča mesta, podraţitev parkirnin) naklonjeni, a le ob cenejših avtobusnih prevozih. 

Več na www.vecer.com. 

  

Širitev plačljive parkirne cone 

Slabo leto in pol po uvedbi novega parkirnega reţima bo mariborska občina v skladu z lanskimi 

napovedmi razširila plačljivo belo cono. 194 parkirnih mest v coni 1, v Ulici heroja Staneta od 

Tomšičeve do Maistrove, na Prešernovi od Maistrove do Tomšičeve, na Cankarjevi od Tomšičeve do 

Maistrove, na Kersnikovi od Maistrove do Aškerčeve, na celotni Aškerčevi in na parkirišču pri Treh 

ribnikih, na katerih je doslej bilo mogoče parkirati brezplačno, bo od konca oktobra oziroma od 

začetka novembra postalo plačljivih. Več na www.vecer.com.  

  

Novi parkirni prostori za motorna kolesa 

Potem ko so v mestni občini Maribor letos uredili dodatne parkirne prostore za motorna kolesa in do 

poletja, kot smo poročali, okoli območja za pešce, pred nekaterimi šolami in fakultetami, Ljudskim 

vrtom ter na Lentu uredili pribliţno 30 brezplačnih parkirnih mest, se je zdaj to število povečalo na 87. 

Več na www.vecer.com. 

  

V šolo tudi s kolesom 
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Včerajšnje dopoldne na Trgu svobode v Mariboru je bilo v znamenju mladih kolesarjev, ki so se 

udeleţili vzgojno-preventivne akcije Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine 

Mariboru z naslovom Drugače na pot - v šolo s kolesom. Joţica Trlep iz sveta za preventivo je 

povedala, da je osrednji namen akcije, za katero se je prijavilo 150 kolesarjev iz 14 mariborskih 

osnovnih šol in poteka v okviru evropskega tedna mobilnosti, popeljati otroke na učno uro varnega 

kolesarjenja po mestnih prometnicah in jih obenem opozoriti, da se lahko v šolo pripeljejo tudi 

drugače in ne samo z avtomobilom. Video na tej povezavi. Več na www.vecer.com.  

  

Tovorni vlaki bodo vozili pod Ljubljano 

Razprave o modernizaciji ljubljanskega ţelezniškega vozlišča se vlečejo ţe desetletja. Vprašanje o 

poteku ţelezniških prog v prestolnici bo dokončno rešil drţavni prostorski načrt, ki ga pripravljajo na 

ministrstvu za okolje in prostor. V igri je tudi poglobitev potniških tirov, vendar bi to stalo dodatno 

milijardo evrov, dela pa bi se podaljšala še za tri leta. Več na www.dnevnik.si. 

  

Ljubljana v boj za naziv zelene prestolnice Evrope leta 2014 

Ljubljana se je podala v boj za naziv zelene prestolnice Evrope v letu 2014, so sporočili v evropski 

komisiji. Minuli petek se je namreč končalo zbiranje prijav za ta naziv, za katerega se poteguje 19 

mest iz 14 evropskih drţav. Izid bo predvidoma znan junija prihodnje leto. Gre za priznanje, s katerim 

EU vsako leto nagradi prizadevanja za izboljšanje okolja, gospodarstva in kakovosti ţivljenja v mestih. 

Več na www.dnevnik.si. 

  

Čez štiri leta po kolesarski stezi od Ljubljane do Vrhnike 

Lansko leto so izvajalci Direkcije RS za ceste (DRSC) končali gradnjo pločnikov in kolesarske poti od 

Vrhnike do Drenovega Griča, trenutno pa nadaljujejo gradnjo na pododseku proti Logu. Do konca leta 

naj bi razširili mostiček čez staro ţelezniško progo na glavni cesti pred Kurjo vasjo ter zgradili 

kolesarske poti in pločnike do kriţišča z Jordanovim kotom. Investicijska vrednost pododseka, ki ga 

trenutno urejajo, je 1,9 milijona evrov. Več na www.dnevnik.si. 

  

V Ljubljani 200 avtomobilov iz Grosuplja na dan manj?  

Ljubljanski ţupan Zoran Janković in grosupeljski Peter Verlič bosta danes na avtobusni postaji v 

Grosupljem simbolično odprla novo progo Ljubljanskega potniškega prometa (LPP). Proga 3G bo 

povezala središče Grosuplja z ljubljansko avtobusno postajo, kar je po mnenju direktorja LPP Petra 

Horvata za občane Grosuplja izjemna pridobitev in nujen ukrep v spodbujanju uporabe avtobusov. 

Lani se jih je z medkrajevno progo Grosuplje–Ljubljana prepeljalo 294.000, skupaj s progo 3G pa se 

jih bo predvidoma 380.000. Več na www.delo.si. 

  

Krčani nasprotujejo ukinitvi edinega območja za pešce 

V Krškem se lotevajo obseţne in precej drage ureditve mirujočega prometa, kar naj bi staremu 

mestnemu jedru prineslo nekaj novih parkirnih prostorov ter mu s prenovo Ceste krških ţrtev na 

odseku med Dalmatinovo ulico in Hočevarjevim trgom polepšalo videz. Ko so tako odgovorni na 

edinem območju za pešce sredi mesta ţe sredi poletja začeli barvati označbe za dodatna parkirišča, 

so s tem močno razburili tamkajšnje stanovalce. Več na www.dnevnik.si.  

  

Načrtovane obnove športne infrastrukture v Ljubljani 

Na Mestni občini Ljubljana bi radi obnovili in posodobili infrastrukturo v Športnem parku Savsko 

naselje, za katero ugotavljajo, da ni več primerna za vadbo. Posebno v slabem stanju so prhe, 

slačilnice in sanitarije, menijo na občini. V Športnem parku Črnuče si ţelijo urediti sodobno igrišče za 

mivko, ki ga v Ljubljani za zdaj ni. Slovenija je prav tako med 20 odstotki tistih drţav, ki imajo tudi 

najslabše razmere za gimnastično vadbo, Ljubljana namreč sploh nima dvorane, ki bi bila primerna za 

trening vrhunskih športnikov. Zato bi uredili Nacionalni gimnastični center in gimnastičarjem končno 

omogočili primerne razmere za vadbo. Več na www.dnevnik.si. 
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Stanovanja so, zakaj bi jih gradili?  

Stanovanjski sklad Nova Gorica je letos v Ulici Šantlovih v Novi Gorici ţe zagotovil 46, v Ajdovščini 

15, v Vipavi 20 in v Šempasu devet neprofitnih stanovanj in stanovanj za mladce druţine. Še deset od 

196 prosilcev s prednostne liste novogoriškega stanovanjskega sklada naj bi letos dobilo stanovanja. 

Toliko jih bo sklad kupil do konca leta. Stanovanjski sklad ne bo kupoval le novih, pač pa tudi stara 

stanovanja po mestu. Več na www.primorske.si. 

  

Z drugačnimi navadami nad novogoriške prometne teţave  

Če v Novi Gorici takoj ne začnejo odpravljati teţav na preobremenjenih cestah, bodo teţave s 

prometom v nekaj letih neznosne, ugotavlja lani opravljena prometna študija. A mesta ne bodo 

odrešile le nove ceste, pač pa spremenjene navade in manj ljudi z avtomobili. Pa ima mestna občina 

strategijo, kako meščane in dnevne migrante spodbuditi k alternativnim prevozom? Več na 

www.primorske.si. 

  

Idriji naslov destinacija odličnosti 

V Bruslju so 21 turističnim krajem iz vse Evrope minuli teden podelili naslov evropska destinacija 

odličnosti (EDEN) 2011 na temo turizma in oţivljanja nepremične kulturne dediščine. S projektom ţeli 

evropska komisija spodbuditi modele za razvoj trajnostnega turizma po vsej EU. Naslov je v Sloveniji 

letos pridobila Idrija. Več na www.dnevnik.si.  

  

Z energijo najbolje gospodarijo v Piranu 

Energijsko najbolj učinkovita srednje velika občina v Sloveniji je Piran, v konkurenci malih in mestnih 

lokalnih skupnosti pa sta zmagovalca občini Miren - Kostanjevica in Velenje. Tako je namreč odločila 

strokovna ţirija projekta "En.občina011", ki ga pripravlja časnik Energetika.net z namenom 

spodbujanja učinkovite energijske rabe na lokalni ravni. Več na www.dnevnik.si. 

  

V Celju predstavili načrt za prenovo mestnega jedra  

Največ razburjenja povzročajo načrti spremembe prometnega in parkirnega reţima. Obiskovalci bodo 

morali parkirati zunaj mestnega jedra, kar bi lahko vplivalo na obisk lokalov in prodajaln. Bojan Šrot je 

prepričan, da to ne bo zmanjšalo obiska mestnega središča. Na predstavitvi projekta prenove celjski 

javnosti je bilo slišati pohvale, obenem pa zaznati precejšnjo zadrţanost tako strokovne javnosti kot 

prebivalcev mestnega jedra. Več na www.delo.si. 

  

Braslovče: stop za gradnjo na spornih parcelah 

Po več letih prizadevanj je peščica krajanov Braslovč le dosegla, da je gradnja na kmetijskih 

zemljiščih, ki naj bi jim občina nezakonito spremenila namembnost, začasno ustavljena. Ustavno 

sodišče je soglasno sprejelo sklep o začasnem zadrţanju izvajanja prostorskega reda občine 

Braslovče v delu, ki naj ne bi bil usklajen z mnenji ministrstev za kmetijstvo ter za okolje in prostor. To 

pomeni, da do dokončne odločitve ustavnih sodnikov, ali je ta dokument v neskladju z zakonom o 

prostorskem načrtovanju in z ustavo, upravna enota Ţalec za sporne parcele začasno ne bo smela 

izdajati gradbenih dovoljenj. Več na www.dnevnik.si. 

  

Čeprav gospodarimo trajnostno, lahko usodno poseţemo v evolucijske procese v naravi 

Minilo je ţe dobrih trideset let od objave poročila Naša skupna prihodnost Svetovne komisije za okolje 

in razvoj pri Zdruţenih narodih (1987), ki je svetu predstavila novo razvojno paradigmo, poimenovano 

z angleško besedno zvezo sustainable development. Kmalu po tem, ko je bilo poročilo Naša skupna 

prihodnost predstavljeno slovenski javnosti, se je pojavilo več "konkurenčnih" prevodov angleške 

besedne zveze "sustainable development" v slovenščino. Ţe tedaj je bilo očitno, da različni prevodi 

angleške sintagme v slovenščino pomenijo ubeseditev različnih pogledov na reševanje okoljskih 

problemov. Več na www.dnevnik.si. 
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Napovednik 

  

Dnevi pasivnih hiš 

Fakulteta za arhitekturo, Konzorcij Pasivna hiša, Eko sklad j.s. in Posoški razvojni center vabijo od 11. 

in 13. novembra 2011 na Dneve pasivnih hiš. V Ljubljani in Mariboru bosta organizirani predavanji in 

predstavitve. Več na www.trajekt.org. 

 

Konferenca Ogljični odtis kot merilo uspešnosti 

Umanotera vabi na 2. nacionalno strokovno konferenco Ogljični odtis kot merilo uspešnosti: Ogljični 

odtis v dobavni verigi, izračunavanje, zmanjševanje in komuniciranje, ki bo 17. novembra 2011 v 

Grand Hotelu Union Business v Ljubljani. Več na www.umanotera.org. 

  

Fokusna skupina za CAF 

Slovensko društvo evalvatorjev v povezavi s Fakulteto za uporabne druţbene študije sklicuje fokusno 

skupino CAF (model kakovosti v javni upravi) in sicer v četrtek 17.11. ob 14. uri in v petek 18.11 ob 

14. uri v prostorih Študijskega centra FUDŠ, Leskoškova 9/d, Ljubljana. Več na www.sdeval.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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