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Komentarji  

 
  
Radikalna legalizacija črnih gradenj? Kot kaže se pripravlja radikalna legalizacija črnih gradenj. 
Kakšno sporočilo prinaša novim graditeljem? (30.5.2012) 
 
Znižanje odškodnin za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč? Maja komentira 
razmišljanje Vlade, da bi znižala odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč. 
(17.5.2012) 
 
Prispevek drevja k hodljivosti mesta Drevesa v mestu imajo mnogo dobrih lastnosti, a danes je v 
večini sodobnih mest mnogo lažje zgraditi hišo kot drevesu zagotoviti prostor in druge pogoje za 
rast in razvoj. (1.5.2012) 
 
Namesto popolne raje razumna varnost za otroška igrišča Razumna mera varnosti odgovornost 
za varnost razporeja med upravljavce igrišč, odrasle, ki otroke spremljajo pri igri, in otroke. 
(21.4.2012) 
 
S kolesom na vlak? Petra komentira prevažanje koles s Slovenskimi železnicami - z boljšimi 
informacijami bi lahko bilo precej bolje. (13.4.2012) 
  
  
Sporo čila  

 
  
V Škofji Loki nov park, v Piranu osvetlitev bližnjice Udeleženci urbanih sprehodov Jane's Walk so 
podali konkretne predloge za boljšo hodljivost v mestih. (10.5.2012) 
 
Tretji člen poziva k zaustavitvi poplave veleplakatov Spletna skupnost Tretji člen je v svoji 
kampanji pozvala pristojne, da omejijo škodljive družbene, okoljske in prometno-varnostne učinke 
poplave oglasnih veleplakatov. (20.4.2012) 
 
Za uporabno zeleno površino je potrebno več, kot le prava barva V Velenju je v okviru meseca 
krajinske arhitekture potekal dogodek »Mesto na dlani«, ki ga je pripravila skupina Pazi!park v 
sodelovanju z Društvom krajinskih arhitektov Slovenije arboristi ter drugimi partnerji. (18.4.2012) 
 
Nova publikacija “Jane’s Walk: Urbani sprehodi za prijaznejša mesta” V publikaciji so zbrana 
besedila o Jane Jacobs in o pomenu pešačenja, poročila s petih lanskih sprehodov Jane’s Walk 
ter nasveti in orodja za organizacijo urbanih sprehodov. (5.4.2012) 
 
 
Iz medijev  

 
 
Tedenski pregledi objav v medijih v rubriki Iz medijev na ipop.si 



 

  
Bitke za funkcionalna zemljišča (24.5.2012) 
 
Manj denarja za občine (18.5.2012) 
 
Izbrana je nova zasnova nove osrednje knjižnice (11.5.2012) 
 
V znamenju urbanih sprehodov (7.5.2012) 
 
  
URBACT  

 
  
Kako bi lahko mesta ustvarila več zaposlitev?  Bi prispevali svoje poglede ali izkušnje, tako dobre 
kot slabe, o tem, kako lahko vaše mesto ustvari več zaposlitev? (30.5.2012) 
 
Ali električna mobilnost res potrebuje subvencije? V električni mobilnosti je jasen poslovni interes. 
Ali res potrebuje subvencije ali le več sodelovanja z mesti? (23.5.2012) 
 
Evropski vrh regij in mest v Københavnu Odbor regij je nezadovoljen z zamislijo, da bi bila 
Urbana platforma organizirana za 300 izbranih mest in poudarja, da je ta načrt neskladen s 
sodobnimi participatornimi praksami, odprtimi za vsa mesta. (10.5.2012) 
 
Mesta se lahko vključijo v nove tematske mreže programa URBACT Mesta se zdaj lahko vključijo 
v 19 novih tematskih mrež programa URBACT. Preverite, če vas zanimajo odobrene teme. 
(10.5.2012) 
 
Spreminjanje mladinskih politik v mestih Mestne politike namenjene mladim naj se oblikuje v 
sodelovanju z njimi, pravi URBACT projekt My Generation. (25.4.2012) 
 
 
Napovednik  

 
  
Trajnostno načrtovanje mobilnosti za uspešne lokalne skupnosti 
Slovenska platforma za trajnostno mobilnost v ponedeljek, 4.juniija 2012 vabi na delavnico o 
načrtovanju mobilnosti za uspešne lokalne skupnosti. 
 
Povezujemo oblikovanje in industrijo 
V osrednjem atriju Mestne hiše je do 18. junija 2012 na ogled razstava idejnih osnutkov 
pohištvenih izdelkov, nastalih v okviru prve poslovne verige, ki povezuje kreativne industrije in 
gospodarstvo v okviru Ljubljanske urbane regije 
 
Park Tabor 
Park Tabor je od 12. maja 2012 dalje ponovno središče dogajanja v soseski.  
 
Razstava Hiše sveta 
Razstava do 16. junija 2012 predstavlja prerez skozi individualno stanovanjsko gradnjo in njeno 
stanje v svetovnem merilu ter povzema načine bivanja v različnih okoljihm tradicijah in kulturah. 
  
 

 
Novice Mreže za prostor pripravlja Inštitut za politike prostora, Tržaška 2, 1000 Ljubljana, telefon 0590 63 
683, www.ipop.si. Urednik Marko Peterlin (IPoP). Prispevki: Maja Simoneti (IPoP), Tadej Žaucer (IPoP), Petra Očkerl 
(IPoP), Marko Peterlin (IPoP),. 
  



 

Projekt »Mreža 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. 

 
  


