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Uvodnik: Urejanje prostora v strankarskih programih 
Marko Peterlin 
 
Mreža Plan B za Slovenijo – Pobuda za trajnostni razvoj je analizirala volilne programe strank z 
vidika trajnostnega razvoja. Namen analize je bil podati oceno programov strank glede na 
najpomembnejše okoljske izzive prihodnosti, spodbuditi razpravo o strateških razvojnih 
usmeritvah Slovenije in ponuditi volivcem vodič s stališča trajnostnega razvoja. Osnovo za 
ocenjevanje programov je predstavljal Manifest za uresničenje tretjega razvojnega podviga, ki ga 
je pripravila mreža Plan B za Slovenijo, in ki povzema opis stanja na aktualnih področjih 
trajnostnega razvoja ter predlaga najpomembnejše ukrepe mandata 2012-2015. Tako pri pripravi 
Manifesta kot pri ocenjevanju smo na področju urejanja prostora sodelovali tudi sodelavci 
Inštituta za politike prostora. 
 
Ocenjeni so bili programi 13 strank (SD, Zares, DeSUS, LDS, SDS, SLS, SNS, Pozitivna 
Slovenija, Lista Gregorja Viranta, NSi, HUMANA Slovenija, TRS, SMS-Zeleni). V skupnem 
seštevku je najvišje uvrščen program stranke Zares s 3,18 točkami (od petih možnih), najslabše 
pa je v skupnem seštevku uvrščena (1,19) Lista Gregorja Viranta. Celotno poročilo analize 
programov najdete tukaj.  
 
Na področju urejanja prostora, kjer sicer nobena izmed strank ni prejela najvišje ocene, a smo ga 
kot celoto v primerjavi z drugimi področji vseeno ocenili razmeroma pozitivno, sta najboljši oceni 
prejeli stranki LDS in Zares. V drugi kakovostni skupini so programi strank TRS, SD in SDS, še 
nekoliko skromneje so ocenjeni programi strank Pozitivna Slovenija, SMS, SLS in SNS, najnižje 
izmed obravnavanih strank pa sta bila ocenjena programa Liste Gregorja Viranta in stranke 
DeSUS.  
 
Podrobnejši opis ocene in celoten uvodnik si lahko preberete tukaj.  
 
 
Komentarji 

 
 
Podražitev lahko pomeni ponovno nazadovanje javnega prometa 
Marko Peterlin 
 
Pred dnevi je zagovornike izboljšanja javnega prometa v Ljubljani neprijetno presenetila novica, 
da namerava Javni holding Ljubljana potrditi predlog Ljubljanskega potniškega prometa za 
občutno, kar 50-odstotno povišanje cene navadnih enkratnih vozovnic za mestne avtobuse. 
Čeprav lahko razumemo razloge za povečanje cene enkratnih vozovnic, se zdi, da bi bilo v tem 
trenutku še sprejemljivo povečanje na ceno do 1 EUR, v kolikor bi se hkrati povečala ponudba 
različnih terminskih vozovnic in se cena mesečnih vozovnic ne bi zvišala, pač pa bi se celo 
simbolično znižala. Takšen ukrep bi lahko ocenili kot del konsistentne politike do javnega 
prometa, še posebej, v kolikor bi ga spremljala široka medijska akcija ozaveščanja. Trenutno 
predlaganega ukrepa žal ne moremo razumeti drugače kot gasilsko akcijo. 
 
Celoten komentar si lahko preberete tukaj. 
 
 
Sporočila mreže 

 
 



Urejanje prostora je odraz družbe: Sporočilo partnerstva "Odgovorno do prostora!" 
strankam in listam 
V času pred volitvami se na stranke in liste s sporočilom obrača tudi skupina “Odgovorno do 
prostora!”. Prostor je končna in omejena dobrina in zato nepogrešljiva osnova za kakovostno in 
dostojno življenje posameznika in družbe. Ustava Republike Slovenije posebej določa varstvo 
zemljišč in to tako, da se z zakonom zaradi smotrnega izkoriščanja zemljišč določajo posebni 
pogoji za uporabo zemljišč. S prostorom je zato treba ravnati ne samo skrbno, razumno in 
načrtno – trajnostno, ampak tudi smotrno in zato odgovorno. Več na www.ipop.si. 
 
OdP, IZS in ZAPS na pogovoru pri Pozitivni Sloveniji 
Na sporočilo skupine “Odgovorno do prostora!” (OdP) strankam in listam, ki se potegujejo za 
vstop v parlament na predčasnih volitvah, sta se odzvali le stranki SDS ter Pozitivna Slovenija. 
Prva s pisnim odgovorom po elektronski pošti, druga pa s povabilom na srečanje skupaj s 
predstavniki Inženirske zbornice Slovenije (IZS) in Zbornice za arhitekturo in prostor (ZAPS), ki 
sta strankam prav tako posredovali svoja vsebinsko sorodna sporočila. Več na www.ipop.si. 
 
Strategija razvoja Slovenije: Dovolj priporočil za odločevalce? 
V Sloveniji trenutno poteka proces razprave o Strategiji razvoja Slovenije. Zato so v Focusu letos 
začeli s projektom Dovolj!, katerega namen je med drugim spodbujati razpravo o različnih 
možnostih razvoja ter razumevanju koncepta blaginje in rasti med strokovnjaki, odločevalci in 
zainteresirano javnostjo. Tako so po razpravi 'Dovolj količine, več kakovosti', ki je potekala 26. 
oktobra in drugih razpravah v okviru projekta Dovolj! v Focusu pripravili ravno Dovolj priporočil za 
odločevalce. Upajo, da bodo odločevalcem ponudila koristne zamisli za oblikovanje razvojne 
strategije Slovenije ter jih bodo upoštevali v svojem razumevanju koncepta blaginje. Več na 
www.focus.si. 
 
29. Piranski dnevi arhitekture 
Zadnjo soboto v novembru je v gledališču Tartini v Piranu pod častnim pokroviteljstvom dr. 
Boštjana Žekša, ministra za kulturo RS, že devetindvajsetič zapored potekala mednarodna 
arhitekturna konferenca Piranski dnevi arhitekture. Spremljale so jo otvoritve šestih arhitekturnih 
razstav. Več na: www.trajekt.org. 
 
Glasilo Praznine 
Študentje Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani so ustanovili Umetniško izobraževalno 
društvo Praznine. Oktobra so izdali prvo številko glasila Praznine, v katerem skušajo arhitekturo 
vpeti v širši umetniški, miselni, bivanjski, družbeni in kulturni kontekst. Širino reviji dajejo prispevki 
s področja umetnosti, filozofije in znanosti. Več na: www.trajekt.org. 
 
ACHIEVE 
Društvo Fokus poroča, da začenjajo z evropskim projektom ACHIEVE, katerega namen je 
zmanjševanje energetske revščine. ACHIEVE je evropski projekt za praktične in strukturne 
rešitve, ki bodo pomagale ljudem v EU zmanjšati tveganje za energetsko revščino. S pomočjo 
izkušenj in dobrih praks iz vse Evrope bo ACHIEVE identificiral gospodinjstva, ki imajo največje 
tveganje za energetsko revščino, in v sodelovanju z njimi izvedel primerne korake za zmanjšanje 
rabe energije in stroškov. Več na www.focus.si. 
 
Izbranih 20 dobrih praks zniževanja izpustov CO2 
V okviru projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse je Umanotera skupaj s partnerji projekta 
predstavila 15 slovenskih in 5 tujih dobrih praks, ki pomembno znižujejo izpuste CO2 ter hkrati 
prispevajo k uveljavitvi načel trajnostnega razvoja. Več na www.umanotera.org. 
 
Podelitev nagrade DKAS za življenjsko delo 
Društvo krajinskih arhitektov Slovenije je 15. novembra 2011, podelilo nagrado za življenjsko 
delo. Prejel jo je prof. dr. Janez Marušič, ki je zasnoval in vodil področje krajinskega in 
varstvenega planiranja in s tem odločilno vplival tudi na razvoj prostorskega načrtovanja pri nas. 
Več na: www.dkas.si.  



 
Predstavitev primerjalne analize volilnih programov strank z vidika trajnostnega razvoja 
V okviru mreže Plan B za Slovenijo - Pobuda za trajnostni razvoj so organizacije članice ocenile 
volilne programe strank z vidika trajnostnega razvoja. Namen analize je podati neodvisno oceno 
programov strank glede na najpomembnejše okoljske izzive prihodnosti. Pri razumevanju 
trajnostnega razvoja in odzivanju na največje okoljske izzive prihodnost so velike razlike med 
strankami, so se pa v povprečju glede na 2008 povečali zavedanje pomembnosti trajnostnih tem, 
stopnja razumevanja in vključevanje teh tem v programe. Več na: www.focus.si.  
 
Simulacija prometa prihodnosti 
Kakšen bo mariborski promet v prihodnosti? Bodo na cestah še vedno glavni avtomobili, ali pa 
bodo prevladale razne nemotorizirane oblike mobilnosti? To vprašanje so si v soboto 19.11. 
zastavili sodelavci projekta Teleport, ki so skupaj s predstavniki kolektivov Bikekitchen Vienna, 
Bikekitchen Linz in Bikekitchen Graz, v okviru festivala Kiblix-MFRU, na ulicah Maribora pripravili 
prometno simulacijo prihodnosti. Več na sites.google.com/site/mkmslovenija/home. 
 
Agregacijski problem kompleksnih družbenih vrednotenj  
Slovensko društvo evalvatorjev sporoča, da je izšla nova verzija temeljnega delovnega zvezka 
(št. 3/2011) o problemih sinteze pri vrednotenju, ki je tokrat močno dodelana in razširjena. Več na 
www.sdeval.si. 
 
Nov razpis programa URBACT 
Od drugega tedna v decembru do sredine marca bo odprt 3. razpis programa URBACT za 
zbiranje predlogov projektov. Z njegovo pomočjo naj bi bilo v okviru programa URBACT 
organiziarnih 19 novih tematskih omrežij mest. V decembru in januarju bodo po nekaterih 
državah potekali informativni dnevi v zvezi z novim razpisom, poseben informativni dan pa bo 
organiziran tudi s Komisijo na evropski ravni, potekal pa bo v Bruslju, 18. januarja 2012. Več na 
www.ipop.si. 
 
Staranje prebivalstva: izzivi zdravstvene oskrbe in zaposlovanja v mestih 
Staranje prebivalstva je tako izziv kot priložnost za večino evropskih držav, še posebej v trenutnih 
gospodarskih razmerah. Da bi ublažili vse večji pritisk, ki ga ima staranje prebivalstva na javne 
finance, so potrebne strukturne reforme v javnem pokojninskem sistemu, zdravstveni oskrbi, 
zaposlovanju in izobraževanju. Vloga mest je pri tem ključna, kajti nova demografska situacija je 
tudi priložnost za uveljavitev celovitega in trajnega pristopa k staranju prebivalstva, ki bolj 
upošteva življenske poti posameznikov in tako prispeva k izboljšanju kakovosti življenja starejših 
in spodbuja družbeno povezanost. Več na www.ipop.si. 
 
Načrtovanje za javnost, načrtovanje z javnostjo 
V Seulu je 25. novembra potekal mednarodni simpozij o javnem oblikovanju v Koreji, ki ga je 
organizirala Korejska fundacija za obrt in oblikovanje. Na konferenci je predaval tudi sodelavec 
Inštituta za politike prostora dr. Blaž Križnik. Simpozij je pokazal, da načrtovalci na splošno od 
javnosti pogosto pričakujejo odgovore na zapletena načrtovalska vprašanja, ki bi jih dejansko 
morali najti sami. Tako se del stroke pod krinko vključevanja javnosti skuša izogniti lastni 
odgovornosti pri iskanju načrtovalskih rešitev. Kljub temu, da vključevanje javnosti tako večinoma 
ne daje odgovorov na načrtovalska vprašanja, pa vseeno pomembno vpliva na njihovo 
oblikovanje. Oblikovanje ključnih načrtovalskih vprašanj je po mnenju številnih udeležencev 
simpozija eden od glavnih namenov načrtovanja z javnostjo. Več na www.ipop.si. 
 
Peto srečanje Mreže za prostor 
V sredo, 30. novembra 2011 so se v prostorih Hostla Celica na rednem polletnem srečanju 
sestale članice Mreže za prostor. Pogovora, ki je bil tokrat bolj kot običajno strateške narave – 
beseda je v veliki meri tekla o pogledu na mrežo, njeni dodani vrednosti, pričakovanjih do nje in o 
možnostih za obstoj in razvoj – se je udeležilo 15 predstavnikov desetih nevladnih organizacij 
delujočih na področju prostora. Kritična in na trenutke razvneta diskusija se je po štirih urah 
zaključila z nekaterimi pomembnimi dogovori o strukturiranju in delovanju mreže ter z obetavnimi 



nastavki za nadaljnji razvoj novih vsebin za sodelovanje v okviru nekaterih delovnih skupin 
mreže.  
 
 
Iz medijev  

 
 
Osem ciljev stanovanjskega programa za naslednje desetletje  
Na spletnih straneh ministrstva za okolje in prostor je dolgo pričakovani dokument, osnutek 
nacionalnega stanovanjskega programa za obdobje 2012–2021. Vsebuje osem ciljev, ključni je 
povečanje najemnega fonda stanovanj. Kaže, da je predlagatelj poskušal upoštevati večino 
predlogov ter pripomb stroke in izvajalcev stanovanjske politike. Poleg povečanja števila 
najemnih stanovanj je med cilje zapisal še: zagotovitev dovolj bivalnih enot, večjo varnost 
najemnikov in najemodajalcev, ustrezno zasedenost stanovanj, spodbudno davčno politiko, 
najemninsko politiko, stanovanjski dodatek in prenovo stanovanj. Več na www.delo.si. 
 
V Ljubljani in na Obali je povprečna cena 2500 evrov za kvadratni meter  
Povprečna cena rabljenih stanovanj se je v primerjavi z lanskim leto znižala za 1,2 odstotka. Gurs 
v analizi trga nepremičnin v tretjem četrtletju letošnjega leta ugotavlja, da se trendi cen in prometa 
niso veliko spremenili, kupci čakajo na znižanje cen. Po začasnih podatkih Geodetske uprave RS 
(Gurs) se je v tretjem četrtletju letošnjega leta v primerjavi s prejšnjim četrtletjem povprečna cena 
rabljenih stanovanj znižala za 0,4 odstotka, v primerjavi z istim obdobjem lani pa za 1,2 odstotka. 
V primerjavi z zadnjim četrtletjem lanskega leta so stanovanja v Sloveniji 1,4 odstotka dražja. Več 
na www.delo.si. 
 
Pred volitvami 2011: Več najemnih stanovanj in obnovljivih virov 
Čeprav bi morala biti stanovanjska politika ena ključnih politik vsake vlade, prostorski strokovnjaki 
opozarjajo, da se na tem področju že vsaj dva mandata pri nas ne dogaja skoraj nič. 
Stanovanjska stiska (predvsem mladih) se je medtem povečala, nacionalni stanovanjski program, 
ki ga zaradi neprilagojenosti realnim razmeram že od leta 2005 nihče ne jemlje resno, pa se je 
leta 2009 tudi formalno iztekel. Stranke, ki kandidirajo na decembrskih volitvah, smo zato 
povprašali, kdaj nameravajo sprejeti nov program in kakšne bodo njegove glavne smernice. V 
dogovorjenem času nam je odgovorilo 12 strank. Več na www.dnevnik.si. 
 
Stranke naj se ukvarjajo tudi s prostorsko problematiko 
Skupina Odgovorno do prostora! (OdP) je v petek strankam in listam posredovala pismo, v 
katerem jih opozarja na vsebinske in konceptualne pomanjkljivosti aktualnega upravljanja s 
prostorom v Sloveniji. V njem je skupina, ki je sestavljena iz posameznikov in institucij, 
predstavila tudi svoja pričakovanja do nove vlade. Več na www.dnevnik.si. 
 
Zbornica: Politiki se ne zavedajo pomena urejenosti prostora 
Politične stranke in liste v svojih predvolilnih programih urejanja prostora večinoma ne 
obravnavajo podrobno ali pa ga sploh ne, so ta teden sporočili iz Zbornice za arhitekturo in 
prostor Slovenije. Kot so poudarili, so zaskrbljeni, ker se politiki kljub nevarnosti nepopravljivosti 
zgrešenih odločitev ne zavedajo pomena urejenosti prostora. “Predvolilni programi obljubljajo 
odpravljanje administrativnih ovir, združevanje ministrstev, ukinitve nekaterih služb in 
skrajševanje postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vse te obljube brez podrobne 
razlage ostajajo zavajajoče in neprepričljive,” je zbornica zapisala v sporočilu za javnost. Več na 
www.dnevnik.si. 
 
Le kdo ne podpira okolja 
Nevladniki so se odločili združeno pritisniti na stranke, ki bodo kandidirale na decembrskih 
volitvah, in jih pozvati, naj ne le z vidika mandatarskih štirih let, temveč s pogledom v vsaj nekaj 
desetletij oddaljeno prihodnost pretehtajo, kaj Slovenija potrebuje. Pri tem ne dvomijo, da lahko 
matematika plusov in minusov pri preverjanju dolgoročnih učinkov posameznih ukrepov vodi le do 



enega odgovora: do trajnostne politike, ki probleme rešuje z gospodarskega, socialnega in 
okoljskega vidika hkrati. Več na www.dnevnik.si. 
 
Brez presenečenj: mestni avtobusi z novim letom dražji  
Mestni svetniki so potrdili 50-odstotno podražitev cene enkratne vozovnice vožnje z Ljubljanskim 
potniškim prometom. Prvotno predlaganega povišanja cene šolske mesečne vozovnice za tri evre 
sicer ne bo, cena bo ostala nespremenjena – 17 evrov. Medtem ko so zagovorniki podražitve 
oziroma uskladitve cen razlagali, da bo ukrep pripomogel k večjemu številu nakupa terminskih 
vozovnic ter s tem k manjši uporabi osebnih vozil, so nasprotniki predloga ostali neomajni, da 
omenjen ukrep zagotovo ne bo pripomogel k večji uporabi javnega prevoza. Več na www.delo.si. 
 
Integriran javni potniški promet bi lahko zaživel že leta 2013 
Medsebojno povezan oziroma integriran sistem javnega potniškega prometa bi na državni ravni 
lahko zaživel v letu 2013, v najslabšem primeru pa do leta 2014, je na predstavitvi dosedanjih in 
prihodnjih aktivnosti na tem področju povedal generalni direktor direktorata za promet na 
prometnem ministrstvu Bojan Žlender. Teoretski oziroma strokovni del projekta je potekal med 
letoma 2007 in 2009, z letom 2010 pa se je začel izvedbeni del, ki naj bi bil uresničen najpozneje 
do omenjenega leta 2014. Že v letu 2012 naj bi zaživeli štirje pilotni oziroma preizkusni projekti, in 
sicer na relacijah Zagorje – Ljubljana, Maribor – Slovenske Konjice, Šentrupert – Trebnje – Novo 
mesto in Ljubljana – Škofljica – Grosuplje. Več na www.dnevnik.si. 
 
Slovenski avtocestni križ zgrajen 
Darsu ostalo le še dokončanje avtoceste do mejnega prehoda Gruškovje in predor Markovec. 
Slovenski avtocestni križ je zgrajen in v celoti predan prometu. Več na www.dnevnik.si. 
 
Odločno proti avtomobilskemu prometu 
Na Mestni občini Ljubljana so si zastavili cilj, da do leta 2015 delež osebnega motornega prometa 
v mestu znižajo za skoraj 20 odstotkov, do leta 2020 pa še za dodatnih 40 odstotkov. Na prelomu 
desetletja bi tako dosegli tretjinsko porazdelitev deležev hoje in kolesarjenja, javnega potniškega 
prometa in osebnega motornega prometa. Prometna strategija predvideva širitev mreže parkirnih 
avtomatov, nadaljnje zapiranje mestnega središča in uvedbo taks za vstop v mesto. Več na 
www.dnevnik.si. 
 
Kako radikalni ukrepi so potrebni za odpravo presežnih koncentracij prašnih delcev v 
ljubljanskem zraku? 
Slovenska cesta je zaradi tako imenovanega učinka kanjona ena najbolj onesnaženih v Ljubljani. 
Prihodnje leto naj bi jo zaprli za promet. Glavni krivec za ljubljansko onesnaženje je promet. Po 
nekaterih podatkih naj bi bil odgovoren za približno 70 odstotkov vseh emisij trdnih delcev. Zato je 
ključno zmanjšanje količine prometa. Mestna oblast je že sprejela nekaj ukrepov, ki gredo v to 
smer, na primer zaprtje središča mesta za promet in gradnja tako imenovanih Park & Ride 
parkirišč ob obvoznici, kjer lahko dnevni migranti poceni parkirajo avto in se v mesto odpeljejo z 
avtobusom. Hkrati pa napoveduje tudi poteze, ki pri številnih zbujajo dvome o pozitivnem učinku 
na količino prometa v mestu, kot sta gradnja parkirnih hiš v središču mesta in širitev mestnih 
vpadnic. Več na www.mladina.si. 
 
Ljubljana med finalisti za nagrado za dostopnost v mestu 
Mestna občina Ljubljana se je septembra 2011 prijavila na javni natečaj evropske komisije za 
nagrado za dostopnost za osebe z oviranostmi Access City Award 2012 in bila izmed 114 
prijavljenih mest iz 23 držav EU sprejeta v finalni izbor osmih evropskih mest. Access City Award 
je iniciativa evropske komisije, zasnovana z namenom izpostaviti in nagraditi mesta z več kot 
50.000 prebivalci, ki sistematično načrtujejo in izvajajo ukrepe za izboljšanje dostopnosti 
urbanega okolja osebam z oviranostmi na štirih ključnih področjih, in sicer: grajeno okolje in javni 
prostor v mestu, javni prevoz in s tem povezana infrastruktura, informiranje in komuniciranje, 
objekti v javni rabi in javne storitve. Več na www.dnevnik.si. 
 
Šiškarji ob parkirišča  



Kot kaže, novica o zapiranju dostopa stanovalcem Kogojeve ulice in ulice Ob žici v Šiški do 
parkirnih prostorov, kjer so doslej puščali avtomobile, le ni plod potegavščine. Napovedane 
parkirne zapore namerava namestiti podjetje Avto Lap in parkiranje zaračunati. Več na 
www.delo.si. 
 
Prva širitev bele cone 
Slabo leto in pol po uvedbi bele cone bo ta prihodnji teden doživela prvo širitev. Predvidoma v 
torek bo Mestna občina Maribor 197 do zdaj brezplačnih parkirnih mest v celotni Aškerčevi, delu 
Kersnikove med Maistrovo in Aškerčevo, delu Cankarjeve med Tomšičevo in Maistrovo, delu 
Prešernove in Ulice heroja Staneta med Maistrovo in Tomšičevo ter na parkirišču v Ribniški ulici 
(pri gostišču Pri treh ribnikih) spremenila v plačljiva. Več na www.vecer.com. 
 
Ulica kneza Koclja tudi uradno varnejša in pretočnejša 
Mariborski župan Franc Kangler je tudi uradno odprl prenovljeno Ulice kneza Koclja, za katero je 
med drugim dejal, da gre za veliko pridobitev za mesto. Ključni cilji investicije so bili izboljšanje 
pretočnosti, zmanjšanje povprečne hitrosti z vzpostavitvijo območja omejene hitrosti, števila 
prometnih nesreč in obremenitev okolja s hrupom ter izpušnimi plini ter zagotovitev večje 
prometne varnosti za motorni promet, pešce in kolesarje. Več na www.vecer.com. 
 
Čas je za kolesarsko hrbtenico od Trente do morja  
Občine severne Primorske bodo podpisale pismo o nameri za urejanje kolesarskih poti in se s 
tem projektom v prihodnjih nekaj letih potegovale za denar EU. Primerno urejenih in označenih 
povezovalnih poti po dolinah ni, obstaja pa veliko takih, ki bi jih z nizkimi stroški lahko predrugačili 
v varne poti za kolesarje. Več na www.primorske.si. 
 
Avtomobile v garažo, avtobuse na cesto 
Občina Piran namenja največ subvencij za mestni potniški promet na prebivalca v Sloveniji. 
Trudijo se, da bi zaradi posebnosti prometnega režima v mestu Piran in okoliških naseljih čim bolj 
zajezili promet z avtomobili. Ozke ulice, mali trgi in obalna cesta bi po mnenju mnogih morali biti 
prosti pločevine, ki danes preveč obremenjuje Piran in povezave z zaledjem. Več na 
www.primorske.si. 
 
Končno načrti za ukrotitev podivjane reke Savinje  
Po več kot 20 letih obljub kaže, da se Spodnji Savinjski dolini, Celju in Laškemu obeta zaščita 
pred poplavami. Do leta 2020 bi lahko nevarnost uničujočih poplav v porečju Savinje, predvsem 
med Vranskim in Preboldom ter Žalcem in Celjem na zahodu in dolvodno v Laškem, močno 
zmanjšali. Zadrževalnike za visoke vode bo na 600 hektarih mogoče zgraditi, če bo EU zagotovila 
denar in občani ne bodo nasprotovali državnim načrtom. Več na www.delo.si. 
 
Za prometne naložbe 31 milijard  
Evropska komisija je pripravila načrt za 50 milijard evrov naložb za izboljšanje evropskih 
prometnih, energetskih in digitalnih omrežij. Iz instrumenta za povezovanje Evrope bo 31,7 
milijarde evrov namenjenih nadgraditvi prometne infrastrukture, dopolnitvi manjkajočih povezav in 
odpravi ozkih grl. Nov predlog za prometna omrežja v EU vključuje deset jedrnih koridorjev. 
Slovenija je vključena v sredozemski koridor na železniških oseh Trst–Divača, Koper–Divača–
Ljubljana–Maribor, ljubljansko vozlišče z dograditvijo železniške povezave z letališčem Brnik in 
Maribor–Zalalövö na Madžarskem. Poleg tega je Slovenija zajeta v drugih sekcijah jedrnega 
omrežja, ki niso del omenjenih desetih koridorjev, in sicer na železniški osi Gradec–Maribor–
Pragersko. Več na www.delo.si. 
 
Zaradi zamud ob evropski denar za gradnjo drugega tira  
Odhajajoči prometni minister Patrick Vlačič je tudi predstavnikom evropske komisije in 
partnerstva za tehnično pomoč (Jaspers), ki so bili septembra in oktobra pri nas, zatrdil, da 
morebitna izguba evropskih kohezijskih sredstev ne bi bila usodna za načrtovano gradnjo 
drugega tira. Kljub zagotovilu, da Slovenija še računa na drugi tir, so v vladi upoštevali pripombe 



iz Bruslja in oktobra posredovali komisiji listo rezervnih projektov, s katerimi bi skušali počrpati del 
evropskih sredstev, ki jih z drugim tirom ne bodo. Več na www.delo.si. 
 
Nova priložnost za zadruge  
Slaba organiziranost in nepovezanost sta ključni težavi slovenskega kmetijstva, v katerem bi 
moralo biti več možnosti tudi za poslovno uspešno zadružništvo. Tudi tako, ki bi si zmoglo 
postaviti ambiciozen cilj: ustanovitev in zagon lastnega trgovskega sistema. »Samo ambiciozni 
cilji so prava pot do uspeha in ta cilj je uresničljiv,« je prepričan minister za kmetijstvo Dejan 
Židan, ki je izzval slovenske zadružnike na posvetu o dobrih primerih poslovanja zadrug iz Italije, 
Avstrije in Slovenije. Več na www.delo.si. 
 
Za mrežo kolesarskih poti in izposojevalnic koles 
Center za razvoj Litija, ki med drugim skrbi tudi za spodbujanje turizma, se bo prihodnje leto lotil 
razvoja športnega turizma. Na območju srca Slovenije bodo namreč vzpostavili mrežo 
kolesarskih poti in izposojevalnic koles. Pri označevanju kolesarskih poti jim bodo pomagali 
predstavniki športnih društev in posamezniki, aktivni na področju kolesarstva, in že obstoječi 
turistični ponudniki v vseh občinah Razvojnega partnerstva središča Slovenije. Prvi cilj projekta je 
označiti trase, ki že obstajajo v posameznih občinah, in jih povezati v skupno zgodbo ter navezati 
na turistične znamenitosti in gostinsko ponudbo ob poti. Več na www.dnevnik.si. 
 
Zavod za gozdove razhudil kolesarje 
Z novimi območji za rekreacijo in turizem so želeli dovoliti izjeme za vožnjo zunaj gozdnih poti, a 
pri tem najbolj razjezili prav kolesarje. Zavod za gozdove Slovenije je ob pripravi novega 
desetletnega načrta za gospodarjenje z gozdovi predvidel tudi gozdna območja za rekreacijo in 
turizem. V prvem ne dovoljuje nobene turistične rabe, na drugem zgolj peš hojo, v tretjem vožnjo 
s kolesi in ježo po označenih vlakah. Nad pretežno oranžo obarvanim zemljevidom, ki z manjšimi 
izjemami dovoljuje zgolj hojo, so najbolj ogorčeni kolesarji in lokalne turistične organizacije s 
Posočja in Cerkljanskega. Izven poti bo po omenjenem predlogu kolesarjenje v Trenti skorajda 
nemogoče, na Cerkljanskem, kjer vse bolj stavijo na kolesarski turizem, so iz zemljevida izpadle 
že urejene in označene kolesarske poti. Več na www.dnevnik.si. 
 
Razvijajo model za regije 
Mariborska občina je uspešno kandidirala za še en evropski projekt, tokrat vreden 130.000 evrov, 
so predstavniki občine sporočili na včerajšnji tiskovni konferenci. Gre za projekt oblikovanja 
funkcionalnih regij FunReg-PolicyNet, sofinanciran s strani programa Evropa za državljane, v 
katerega so poleg vodilnega Maribora vključeni tudi pobrateno mesto Gradec, občina Reka in 
italijanska občina Mosciano Saint’ Angelo. Več na www.vecer.si. 
 
Kje si, taksi? 
Naročanje in čakanje taksija je lahko precej neprijetna izkušnja za potnike, ki potrebujejo hiter 
prevoz, zato si je skupina mladih slovenskih inovatorjev zamislila nov in enostavnejši način, kako 
si zagotoviti prevoz s taksijem. Ustvarili so prvo mobilno aplikacijo za iskanje taksijev z imenom 
Kjesitaksi, ki omogoča naročanje taksijev brez telefonskih številk, dober pregled nad konkurenco 
in primerjavo cen različnih ponudnikov. “Ljubljana je le začetek, saj smo že v procesu širitve na 
Celje, sledila pa bodo tudi ostala večja slovenska mesta,” pravi vodja projekta Matej Peršolja in 
dodaja, da ima ta novost na slovenskem trgu tudi številne prednosti za taksiste, saj na ta način 
klice prejemajo neposredno, povečujejo prepoznavnost in imajo tudi nižje stroške poslovanja. Več 
na www.dnevnik.si. 
 
 
Napovednik 

 
 
Seminar "Vrednotenje v prostorskem načrtovanju" 
V torek, 13. decembra 2011 ob 17h bo v avditoriju Centra Evropa na Dalmatinovi 4 v Ljubljani 
potekal seminar, ki bo obravnaval temo vrednotenja v prostorskem načrtovanju, namenjen pa je 



lokalnim pobudam, strokovni civilni družbi, kakor tudi občinskim in državnim uradnikom. 
Vrednotenje prostorskih načrtov spada k širši kategoriji vrednotenja politik, ki poleg načrtov 
zajemajo še predpise, programe in proračune. Vrednotenje politik sámo je del političnega ciklusa, 
ki zajema načrtovanje (vključno s programiranjem), odločanje, uresničevanje in vrednotenje 
politik. Pomembna posebnost urejanja prostora v primerjavi z drugimi politikami je, da se 
večinoma ne umešča v dominantno racionalost ekonomskega pomanjkanja (povezana z 
denarjem) in posledično ne temelji na logiki omejevanja (na primer s predpisi). Prostorsko 
problematiko zaznamuje njena umeščenost v okvire racionalnosti danih in nespremenljivih 
možnosti, ki jih zarisuje zamejenost prostorske enote. To narekuje prostorsko racionalnost in 
prostorski kontekst iskanja rešitev, ki se vrtijo npr. okoli multifunkcionalnosti in horizontalnega 
oziroma medsektorskega usklajevanja. Zato, ker urejanje prostora narekuje drugačno miselnost 
od prevladujoče, se urejanje prostora umešča na obrobje prevladujočih načinov javnega 
upravljanja in pogosto le v funkciji, ki služi višjim oziroma od urejanja prostora odtujenim 
smotrom. Tematiko bosta predstavila mag. Bojan Radej, Slovensko društvo evalvatorjev, in 
Tatjana Marn, Inštitut za politike prostora. Predavanju bo sledila diskusija v obliki delavnice na 
omenjeno temo. Seminarju v Ljubljani bosta v prvih mesecih novega leta sledila predvidoma še 
seminarja v Novem mestu in Postojni. 
 
Slovenski urbanizem 
Urbanistični inštitut RS vabi na predavanje Vladimirja Braca Mušiča, ki bo v torek, 6. 12. 2011, ob 
17.00  v knjižnici Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, Ljubljana. 
Arhitekt in urbanist prof. Vladimir Braco Mušič, ena od osrednjih osebnosti slovenskega 
urbanizma, se bo ozrl na pretekla desetletja urbanizma na Slovenskem in ga kritično umestil v 
okvire razvoja svetovnega urbanizma. Preko refleksije na delo in vlogo nekaterih osrednjih 
inštitucij na področju urejanja prostora bo izpostavil teme polpretekle dobe, ki so pomembno 
vplivale na današnje stanje.  
 
 

 
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. 

 
  
Novice v obliki PDF si lahko naložite tukaj.  
 
Če ne želite prejemati novic, prosimo da to sporočite na elektronski naslov mreza@ipop.si. 
 


