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Uvodnik: Nacionalni stanovanjski program potrebuje daljšo javno razpravo 
Maja Simoneti, Tadej Žaucer 
 
Pretekli mesec, med 21. novembrom in 23. decembrom, je bil v javni razpravi osnutek novega 
Nacionalnega stanovanjskega programa (NSP) za obdobje 2012 – 2021. Dokument je pripravil 
Direktorat za prostor na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) na osnovi usmeritev, ki jih je podal 
Stanovanjski svet pod vodstvom ministra za okolje in prostor dr. Roka Žarnića. Temeljne teze in 
glavni poudarki NSP so bili širši strokovni javnosti prvič predstavljeni 18. novembra 2011 na 
okrogli mizi dvaindvajsetega posveta Poslovanje z nepremičninami v Portorožu. Sodeč po 
poročanju medijev (npr. Primorske novice, 18. november 2011: Nov nacionalni stanovanjski 
progam je slab) so bili odzivi prisotne strokovne javnosti – med njimi tudi članov sveta – do 
osnutka NSP kritični. Dokumentu so očitali, da so ukrepi pripravljeni na pamet, da se neselektivno 
dotika vseh perečih tem in odpira veliko vprašanj predvsem o tem kako cilje realizirati. 
 
Na osnutek NSP sta se v času javne razprave odzvali tudi Mreža za prostor, ki je pripravila 
obsežne in argumentirane pripombe, ter skupina Odgovorno do prostora! (OdP). Obe skupini sta 
do osnutka kritični in v svojih odzivih predvsem opozarjata MOP in Vlado RS na to, da je bil čas 
javne razprave za tako vsestransko pomemben dokument zaradi predvolilnega časa in medvladja 
slabo izbran in prekratek. Mreža za prostor je zato MOP že med potekom razprave predlagala 
podaljšanje javne razprave vsaj do konca januarja 2012, skupina OdP pa se je predlogu pridružila 
po posvetovanju s člani v svojem stališču kasneje. 
 
Celoten članek si lahko preberete tukaj.  
 
 
Komentarji 

 
 
Bo Spodnji Šiški omogočena kreativna urbana regeneracija? 
Tadej Žaucer, Marko Peterlin 
 
Območje Spodnje Šiške je eno bolj zanimivih območij v Ljubljani, ki se po umiku večine 
proizvodnih dejavnosti srečuje s specifičnimi strukturnimi, socialnimi, demografskimi in 
prometnimi problemi, obenem pa ima dobro izražen socialni in simbolni kapital. Gre za primer 
degradiranega območja, ki za uspešno preobrazbo potrebuje dobro domišljen pristop k urbani 
regeneraciji, pri katerem se morajo srečati in učinkovito povezati notranji in zunanji deležniki. 
Sodobno trajnostno mestno četrt je v procesu urbane regeneracije treba razvijati večsmerno, 
odprto in predvsem tako od zgoraj navzdol kot od spodaj navzgor. Izkušnje dokazujejo, da imajo 
lokalni viri za preobrazbo konkretnega območja lahko ključen pomen. V Spodnji Šiški se zadnja 
leta vrstijo pobude, ki nakazujejo razvoj spontane urbane regeneracije s pomočjo kreativnih 
dejavnosti, ki je značilna za nekdanja industrijska območja  mestnih središč v razvitem svetu. Tu 
velja omeniti Urban Roof in najnovejšo Kreativno cono Šiška, pa seveda tudi različne pobude 
lokalnih prebivalcev, povezanih predvsem v okviru Društva za urbano okolje – Odbora za lepšo 
Staro Šiško. K tem pozitivnim znanilcem razvoja pa bi težko dodali načrtovanje prostorskega 
razvoja območja.  
 
Celoten komentar si lahko preberete tukaj. 
 
V podaljšku vendarle do dogovora v Durbanu 
Marko Peterlin 
 



Po tem, ko je še v petek kazalo na polom podnebne konference Združenih narodov v 
južnoafriškem Durbanu, saj so se sodeč po tiskovnih sporočilih razlike v stališčih kazale kot 
prevelike, ministri pa so že odhajali nazaj domov, je bil v skoraj dvodnevnem podaljšku pogajanj 
dogovor navsezadnje dosežen. Kot je poročala STA, naj bi bile največji kamen spotike pri 
pogajanjih pravno zavezujoče omejitve izpustov toplogrednih plinov. Na eni strani se je znašla 
večina sveta, na drugi pa Indija, Kitajska in ZDA. Indija in Kitajska sta zahtevali, da razvite 
države, ki so v preteklosti najbolj onesnaževale okolje, naredijo več, kot države v razvoju. ZDA so 
končni dogovor sprejele, vendar pa se pričakujejo težave v kongresu. Odnos ZDA do podnebnih 
sprememb je še posebej problematičen in je v veliki meri povezan s poudarjenim “podnebnim 
skepticizmom”, torej široko razširjenim dvomom v podnebne spremembe in človekov vpliv nanje. 
Kot opozarja v svojem članku Bill McKibben, spodkopana kredibilnost raziskav o podnebnih 
spremembah ni naključna. Ameriška gospodarska zbornica (U.S. Chamber of Commerce) je v 
zadnjem volilnem ciklu dala za kampanje v zvezi s podnebnimi spremembami več denarja kot 
obe glavni politični stranki – 94% denarja je šlo t.i. podnebnim skeptikom. 
 
Celoten komentar si lahko preberete tukaj. 
 
 
Sporočila mreže 

 
 
Sporno načrtovanje novega objekta športne dvorane na Bonifiki - ogrožen inštitut javnega 
natečaja 
Pri naročilu natečaja za projekt izgradnje športne dvorane na Bonifiki prihaja do hudih zapletov.  
Župan Koprske občine g. Boris Popovič, se je sredi postopka odločil, da je v postopku natečaja 
kršena anonimnost, v medije pa poslal slike novega projekta, ki naj bi ga občina naročila pri 
španskem arhitekturnem biroju. Več na www.trajekt.org. 
 
Narodna in univerzitetna knjižnica NUK II – razpisan javni natečaj 
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v sodelovanju z ZAPS razpisuje javni, 
projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše 
rešitve za objekt s pripadajočo zunanjo ureditvijo ”Narodna in univerzitetna knjižnica NUK II”. Več 
na www.trajekt.org in na spletni strani ZAPS. 
 
Nespodobno naročilo 
Po majskem pozivu celjskega Društva arhitektov in urbanistov Mestni občini Celje naj javnosti 
vendarle predstavi vsebino tako pomebnega projekta, kot je prenova celjskega mestnega križa, 
se je pred kratkim vendarle zgodila težko pričakovana javna predstavitev. Več na 
www.trajekt.org. 
 
Razvoj kolesarjenja v lokalnih skupnostih: serija 8 nasvetov za načrtovalce 
Kolesarjenje je vedno bolj popularno in verjetno bi težko našli še kakšen kraj, kjer si ljudje ne bi 
želeli razvoja tako priljubljenega načina mobilnosti. Tudi v Sloveniji so se nekateri kraji pogumno 
spustili v izgradnjo novih kolesarskih stez, počivališč, zemljevidov, parkirišč za kolesa in podobno. 
V Slovenski kolesarski mreži so pripravili serijo 8 člankov, kjer podajajo nasvete za vse, ki se v 
svojem lokalnem okolju ukvarjajo z razvojem kolesarjenja. Več na www.kolesarji.org.  
 
European Prize for Urban Public Space 2012 
Public Space objavlja razpis za evropsko nagrado za urbani javni prostor. Za nagrado so lahko 
predlagani večji projekti (ureditve in preureditve javnega prostora), ki so bili izvedeni med 2010 in 
2011. Rok za prijavo je 19. januar 2012. Več na www.dkas.si. 
 
Predstavitev nove knjige Mestno drevje za projektante 
Knjiga je zbirka priporočil in pravil za ravnanje z mestnim drevjem v slovenskih razmerah. 
Namenjena je vsem, ki se pri svojem delu kot načrtovalci, vzdrževalci, upravitelji, graditelji, 



nadzorniki, lastniki in različne druge vrste skrbniki drevja in javnih ureditev srečujejo z odločanjem 
o saditvi, vzdrževanju, varstvu in odstranjevanju dreves v mestu. Več na: www.dkas.si. 
 
Okoljski vplivi hrvaškega projekta Plomin TEP C 
Focus, društvo za sonaraven razvoj, je podalo pripombe na razgrnjeno dokumentacijo za hrvaški 
projekt nove termoelektrarne v Plominu TEP C. Ključni izpostavljeni problemi so neskladje med 
gradnjo TEP C in podnebnimi cilji, pomanjkanje ocene čezmejnih vplivov in zavajanje o 
‘nadomestni’ gradnji. Več na www.focus.si. 
 
Pozdravljajo sprejem Uredbe o zelenem javnem naročanju 
Vrsta okoljskih organizacij, združenih v Mreži Plan B za Slovenijo – Pobuda za trajnostni razvoj, 
pozdravlja informacijo, da je vlada sprejela Uredbo o zelenem javnem naročanju. Prepričani so, 
da je to pomemben korak na poti do trajnostne proizvodnje in potrošnje za državo, ki bo 
spodbudil nujne spremembe tudi v gospodarstvu. Več na www.umanotera.org. 
 
Partnerstvo Celovška kot območje urbane prenove 
V ljubljanski Mestni hiši je bila do 5. januarja 2012 odprta razstava natečajnih rešitev, ki so 
ponudile vsaka svoj pogled na urbanistični razvoj območja med severno obvoznico, Celovško 
cesto, Cesto Ljubljanske brigade in Ulico Jožeta Jame v Ljubljani, ki obsega okoli 43 hektarov 
površin. Gre za enega izmed razmeroma redkih urbanističnih natečajev pri nas, katerega rezultati 
naj bi služili kot strokovna podlaga za podrobnejše prostorsko načrtovanje območja. Na natečaju 
je svojo rešitev prispevala tudi skupina Maja Farol, pri kateri je sodelovalo več sodelavcev 
Inštituta za politike prostora, in za rešitev prejela drugo nagrado. Več na www.ipop.si.  
 
 
Iz medijev  

 
 
Vrednosti nepremičnin končno znane  
V registru nepremičnin (REN) je Geodetska uprava RS (Gurs) objavila podatke o posplošeni tržni 
vrednosti nepremičnin. Pripisane cene kažejo stanje na dan 1. julija 2010, lastniki pa se nanje ne 
morejo pritožiti. Razlog za morebitne nerealne vrednosti so napačni podatki o nepremičnini ali 
lastniku, kar lastnik lahko popravi, pravijo na Gursu. Več na www.delo.si. 
 
Pirc-Musarjeva zahteva umik osebnih podatkov 
Geodetska uprava (Gurs) je včeraj prejela začasno odločbo informacijskega pooblaščenca, da 
mora v treh dneh na spletnem portalu prostor.gov.si onemogočiti javni dostop do osebnih 
podatkov lastnikov nepremičnin (imena in priimka, stalnega prebivališča ter letnice rojstva). S tem 
želi pooblaščenec preprečiti poseg v ustavno pravico posameznikov do varstva osebnih 
podatkov, saj so ti podatki “zelo verjetno nezakonito objavljeni na svetovnem spletu”, je v izjavi za 
javnost zapisala pooblaščenka Nataša Pirc Musar. Generalni direktor Gursa Aleš Seliškar bo 
danes sporočil, kako nameravajo uresničiti prejeto zahtevo, zoper katero pritožba ni mogoča. Več 
na www.dnevnik.si. 
 
Okoljsko ministrstvo in statistični urad v Matejevo palačo 
Po številnih zapletih je znamenita Matejeva palača oziroma objekt C končno pripravljen za 
vselitev. Pred dnevi jo je namreč od Imosovega hčerinskega podjetja Imos-Lit odkupila državna 
DSU. Investicija je vredna 57,6 milijona evrov, skupaj s stroški financiranja pa okoli 85 milijonov 
evrov. Okoli tisoč uslužbencev ministrstva za okolje in prostor ter statističnega urada se bo v 
nekaj dneh preselilo v dokončano Matejevo palačo. V novo stavbo bi se morala po prvotnih 
načrtih vseliti tudi AUKN, vendar se je v zadnjem hipu premislila. Več na www.dnevnik.si. 
 
V Italijo nič več z nočnim vlakom  
Jutri bo začel veljati nov vozni red Slovenskih železnic, ki bo veljal do 8. decembra prihodnje leto. 
ajveč sprememb prinaša v mednarodnem prometu. Tako med drugim na relaciji Budimpešta–
Zagreb –Ljubljana–Benetke ni več nočnega vlaka. Na Slovenskih železnicah so pojasnili, da je 



bila povezava Budimpešta– Zagreb–Ljubljana–Benetke, ki je bila sicer usklajena na mednarodni 
voznoredni konferenci, odpravljena, ker se madžarskim in italijanskim železnicam ni uspelo 
dogovoriti o pogodbenih pogojih vožnje vlaka. Več na www.delo.si. 
 
Manj direktnih povezav do Gradca in nazaj 
Minulo nedeljo je pričel veljati novi železniški vozni red, ki bo predvidoma ostal nespremenjen do 
8. decembra prihodnje leto in prinaša kar nekaj novosti, zlasti v mednarodnem prometu. 
Spremembe, ki zadevajo Maribor, se bodo najbolj dotaknile potnikov, ki so potovali v Avstrijo. 
Direktni vlaki, ki so vozili med Mariborom, Gradcem in Dunajem, so bili ukinjeni na zahtevo 
Avstrijskih železnic. Za povezave z Gradcem oziroma Dunajem ostajata po novem aktualni le dve 
neposredni povezavi. Več na www.vecer.com. 
 
Milijarda evrov za vožnjo do Brnika 
Steklo je večletno načrtovanje nove železniške povezave med Ljubljano in Jesenicami z 
navezavo na brniško letališče. Nova dvotirna železniška proga med Ljubljano, Kranjem in 
Jesenicami z navezavo do letališča Jožeta Pučnika bi po prvih ocenah stala med milijardo in 
milijardo evrov in pol. Glede na izbrano različico bi bila nova povezava dolga od 51 do 57 
kilometrov, navezava na letališče pa med 9 in 15 kilometri. Ministrstvo za okolje in prostor je 
pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta za to progo javno objavilo konec novembra. 
Pobuda bo na spletnih straneh ministrstva objavljena do konca tega leta, v tem času bodo 
sprejemali predloge, priporočila, usmeritve in mnenja javnosti ter organizirali posvete po občinah, 
kjer bi lahko tekla proga. Več na www.dnevnik.si. 
 
Boj za javne prostore 
»Največji problem naše zakonodaje je, da je bila že tolikokrat po delih spremenjena in 
dopolnjena, da je ni mogoče obvladati, pa tudi spoštovati jo je zelo težko. Nekatere situacije so 
kontradiktorne, nekateri členi v koliziji … Zakonodaja, ki jo imamo sedaj, je neuporabna.« 
Arhitektura in urbanizem sta družbeno preveč pomembna, da bi ju prepustili le politiki in kapitalu 
ali pa zgolj obema strokama. Pri razpravi o prostoru mora imeti besedo tudi prebivalstvo, 
državljani/citoyens, zainteresirana javnost. Nedavno je izšla posebna tematska številka 
arhitekturne revije ab (arhitektov bilten) Participacija, ki obravnava udeležbo prebivalcev oziroma 
uporabnikov pri načrtovanju prostora. Več na www.mladina.si. 
 
V Ljubljani dražji mestni promet in novi parkomati  
V Ljubljani so od 1. januarja dražje nekatere vozovnice javnega mestnega prometa, razliko bodo 
najbolj občutili kupci vozovnic za posamezno vožnjo. Te po novem stanejo 1,2 evra (prej 80 
centov). S torkom se v Ljubljani uvaja nova avtobusna linija med Stanežičami in Pirničami, na 
območjih Mirja, Prul in Bežigrada pa bodo začeli delovati novi parkomati. Poleg vrednostne 
vozovnice, ki razen ob nakupu z mobilnim telefonom vključuje tudi prestopanje v času 90 minut, 
se je podražila tudi terminska splošna vozovnica. Več na www.delo.si. 
 
Urbanistična in arhitekturna stroka o ukrepih omejevanja prometa v Stari Ljubljani  
Čeprav zaprtje središča mesta, ki je obiskovalcem zelo všeč, hvalijo predvsem njegovi avtorji, 
stanovalcem starega mestnega jedra pa so manj navdušeni, tudi urbanistična in arhitekturna 
stroka celo več let po njegovi uvedbi nista enotni glede pozitivnih ali negativnih posledic uvedbe 
območja za pešce. Več na www.delo.si. 
 
LPP na avtobusu preizkuša Wi-Fi 
Na enem od mestnih avtobusov Ljubljanski potniški promet preizkuša sistem brezžične internetne 
povezave. S tem poskusom javno podjetje ugotavlja, kakšni so optimalni pogoji za vzpostavitev 
sistema Wi-Fi na mestnih zelencih glede na to, da je avtobus prostor s tehničnimi omejitvami in 
omejitvami na področju napajanja. “Če bodo rezultati pozitivni in bodo potniki izrazili željo po 
namestitvi, bi lahko projekt eventualno razvijali dalje,” so dejali na Ljubljanskem potniškem 
prometu. Občanom pa so na spletnem portalu Pobude meščanov obljubili, da bo brezžična 
povezava za potnike mestnih avtobusov brezplačna, če se seveda odločijo za nadaljevanje tega 
projekta. Več na www.dnevnik.si. 



 
Podaljšanje linij 3 in 3B do Litostroja 
S 3. januarjem bo Ljubljanski potniški promet podaljšal trasi linij 3 in 3B, kar je omogočila prenova 
Litostrojske ceste. Omenjeni liniji bosta vozili do končnega postajališča Litostroj, ki je eno od dveh 
novih postajališč. Drugo dodatno postajališče se bo prav tako nahajalo na Litostrojski cesti, in 
sicer v neposredni bližini tamkajšnjega študentskega doma. Na Ljubljanskem potniškem prometu 
so prepričani, da bo podaljšanje obeh linij srednješolcem Srednje šole tehniških strok Šiška in 
Srednje frizerske šole Ljubljana, prebivalcem iz okoliških ulic in zaposlenim v poslovno-
gospodarski coni Litostroj omogočilo “lažji in bolj prijazen dostop do uporabe mestnega 
potniškega prometa”. Več na www.dnevnik.si. 
 
Promet glavna ovira čistejšemu zraku 
Tudi letos v Ljubljani preveč dni s previsoko koncentracijo delcev PM10, ki škodijo zdravju in 
okolju. Kakovost zraka se sicer v Ljubljani vztrajno izboljšuje, pravijo na mestnem oddelku za 
varstvo okolja. Hkrati pa priznavajo, da meritve, opravljene v središču mesta, še vedno kažejo 
prekoračitve onesnaženosti zraka z dušikovimi oksidi na letni ravni in tudi preseženo število dni, 
ko vsebnost delcev PM10 v zraku preseže dovoljeno mejno vrednost 50 mikrogramov na kubični 
meter. Več na www.dnevnik.si. 
 
Javna obravnava ukrepov za povečanje poplavne varnosti 
Javna obravnava ukrepov za povečanje poplavne varnosti Mestna občina vabi na javno 
obravnavo predloga ukrepov, ki bi povečali poplavno varnost v Ljubljani. Ukrepe bodo predstavili 
v četrtek, 12. januarja, ob 17. uri v veliki sejni dvorani na Linhartovi 13. Poplavna ogroženost 
Ljubljane ni zanemarljiva. Da bi jo zmanjšali, je bila imenovana strokovna skupina, ki je pripravila 
predlog ukrepov za povečanje poplavne varnosti. Pripravljeni dokumenti bodo obravnavani v širši 
javnosti, da bi jih kar najbolj celostno oblikovali in da bi se zagotovila tudi njihova uresničitev. Več 
na www.dnevnik.si. 
 
Še dolga je pot s 75. mesta med prvih deset  
Rezultati Mercerjeve raziskave so našo prestolnico uvrstili na 75. mesto od 221 ocenjenih mest. 
Največ točk si je prislužila na področju kulturno-družbenega okolja, najmanj pri izobraževanju in 
naravnem okolju. Samo točkovanje pa se v določenih delih raziskave ne ujema z obrazložitvijo. 
Na področju onesnaženosti zraka je Ljubljana tako na primer dobila zgolj šest točk od desetih, 
medtem ko je v obrazložitvi zapisano, da ta »v večinskem delu mesta ni težava«. V rubriki »prosti 
čas« so podzvrsti »raznolikost restavracij, gledališke in glasbene predstave, kinematografi ter 
šport in prosti čas« ocenjene z zadovoljivo sedmico, komentar, ki sledi, pa hvali Ljubljano kot 
mesto, ki ima »dobro izbiro restavracij in kinematografov ter precej pogoste kulturne produkcije«. 
Šole so ocenjene s petico, čemur sledi precej skop komentar zgolj o tem, da ima Ljubljana 
»mednarodne – francoske in britanske šole«. Več na www.delo.si. 
 
Ulični umetniki, izvolite!  
Grafitiranje je ponekod v prestolnici odslej dovoljeno. Občina je določila 13 lokacij, kjer se bodo 
ulični umetniki lahko izražali nekaznovano. Posamezniki in skupine bodo torej lahko svobodno, 
nekaznovano izražali svojo umetniško ustvarjalnost na za to določenih lokacijah. Med njimi 
najdemo predvsem podhode in podvoze ter različne zidove po mestu. Več na www.delo.si. 
 
V nekdanjem butiku zdaj Oblačilnica dela: Rabljena in predelana oblačila 
V prostoru na Poljanski 11, kjer je bil nekoč eden prvih butikov modnih oblačil v prestolnici, je 
včeraj vrata odprla trgovina z rabljenimi in predelanimi oblačili Oblačilnica dela. Prodajalna je 
nastala v okviru projekta Tovarna dela Tekstil, ki se zavzema za zbiranje, obdelavo, 
preoblikovanje in prodajo rabljenega tekstila. Več na www.dnevnik.si. 
 
Energetska sanacija javnih stavb delno učinkovita  
Ministrstva so potrebovala kar tri leta, da so se dogovorila, katere stavbe bodo energetsko 
sanirala. Zaradi dolgotrajnih postopkov in nejasnih kriterijev je računsko sodišče sanacijo ocenilo 
za le delno učinkovito. V reviziji učinkovitosti programa energetske sanacije stavb računsko 



sodišče ugotavlja, da je bilo 96 milijonov evrov za energetsko sanacijo stavb na voljo že leta 
2007. Dve leti pozneje je vlada energetsko sanacijo opredelila za protikrizni ukrep za pospešitev 
gospodarstva, a kjub temu so se ministrstvo za gospodarstvo, Služba Vlade RS za lokalno 
samoupravo in regionalni razvoj (SVLR) ter ministrstvo za zdravje usklajevali še eno leto. Šele 
lani so tako objavili prvi razpis za izbor stavb. Več na www.delo.si. 
 
Adijo, avto 
Kako izboljšati kulturo prometa, ga narediti prijaznejšega, predvsem pa, kako ga urediti, da bo 
sledil cilju izboljšanja mesta kot bivalnega prostora, je le nekaj vprašanj, s katerimi se številni 
strokovnjaki v mestu ukvarjajo vse bolj intenzivno. Eden od ukrepov za zagotovitev omenjenega 
cilja je načrtovana ekološka cona – pilotno bo uvedena prihodnje leto -, ki pa bo verjetno razburila 
marsikaterega občana, pa čeprav je treba tokrat načrtovalcem priznati, da se problema lotevajo 
racionalno, celovito… Več na www.vecer.com. 
 
Dogovor podpisalo že tri tisoč evropskih mest 
Maribor se je pridružil več kot tri tisoč evropskim mestom, ki so pristopila h Konvenciji županov 
evropskih mest. To je dogovor sodelujočih mest, s katerim se mesta zavezujejo, da bodo z 
izboljšanjem energetske učinkovitosti ter s proizvodnjo in rabo čistejše energije presegla cilje 
energetske politike Evropske unije pri zmanjševanju emisij CO2, pa tudi k temu, da bodo za 
izvajanje teh nalog namenila zadostne človeške vire, da bodo civilno družbo spodbujala k 
sodelovanju pri izvajanju akcijskega načrta, vključno z organiziranjem lokalnih energetskih dni, in 
da se bodo medsebojno povezovala z drugimi mesti. Več na www.vecer.com. 
 
Vhodna avla v EPK odprta 
Nekaj dni pred iztekom leta in tik pred začetkom EPK je zavod Maribor 2012 v nekdanjem 
Razstavnem salonu Rotovž na Trgu Leona Štuklja odprl info točko, kjer bodo lahko meščani in 
obiskovalci EPK pridobili podatke o prireditvah, kupili vstopnice in spominke. Več na 
www.vecer.com. 
 
Zdravilo za igralništvo 
Družba Hit namerava v sodelovanju s partnerji do leta 2019 na eni od šestih lokacij med 
Kobaridom in Koprom v bližini meje z Italijo zgraditi turistični kompleks, kakršnega v Evropi še ni. 
“Zasnovali smo najbolj vznemirljiv turistični kompleks v Evropi,” je prepričan Paul Steelman iz 
ameriške družbe Steelman Partners, ki je pripravila idejno zasnovo za novi Hitov turistični 
kompleks. Steelman ocenjuje, da je svet že utrujen od igralništva in da so integrirani turistični 
kompleksi alternativa. Več na www.primorske.si. 
 
Kraji in nekraji 
V supermarketu kakšnega trgovskega središča zlepa ne boste doživeli, da bi se tedaj, ko stojite v 
vrsti pred blagajno, nekdo, praviloma je to kakšna starejša gospa, z blagajničarko zapletel v 
obširen pogovor. Temu ste lahko priča v majhnih trgovinah v vaši ulici ali četrti, kjer se bolj ali 
manj stalni kupci s prodajalkami že poznajo. Trgovine seveda niso edini javni kraji, kjer se lahko 
oblikujejo takšni človeški odnosi: to so lahko tudi kavarne, gledališča, tržnice, dvorišča, mestni trgi 
in druga zbirališča ljudi. Francoski antropolog Marc Augé takšnim krajem pravi “antropološki 
kraji”, ki veljajo za “nosilce identitete, razmerij in zgodovine”. Več na www.dnevnik.si. 
 
Dobrodelni in arhitekturni podvig: gradimo na mladih, tudi v Afriki 
Lani je skupina študentov in mentorjev Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani med 
humanitarno delovno prakso v Južni Afriki v šolskem kompleksu siromašnega predela Ithuba na 
obrobju Johannesburga zgradila knjižnico z učilnico za tamkajšnjo rokodelsko šolo. Septembra in 
oktobra letos pa so v neposredni bližini postavili večnamensko dvorano za osnovno šolo. Več na 
www.delo.si. 
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Javna tribuna o osnutku Strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 
Mestna občina Ljubljana objavlja osnutek Strategije razvoja kulture v MOL 2012-2015 in vabi k 
sodelovanju v javni razpravi, ki bo trajala do 23. januarja 2012. Razvoj kulture v Ljubljani je skrb 
vseh, ki delujemo na področjih kulture, najsi gre za gledališča, vizualne umetnosti, intermedijske 
umetnosti, glasbo, knjigo, knjižnice, kulturno dediščino, medije ali filmsko umetnost. Je tudi skrb 
tistih, ki jim je kultura namenjena - uporabnikom kulture, in vseh tistih, ki tako ali drugače vplivajo 
na položaj kulture, zato kultura še zdaleč ni le stvar kulturnikov. Obdobje zadnjih štirih let je bilo 
obdobje, ko je Ljubljana prvič sprejela strategijo razvoja kulture in jo v dobršni meri dosledno 
uresničevala. Rezultati tega obdobja potrjujejo, kako pomembno je, da ima mestna kulturna 
politika svoj strateški načrt. V času finančne krize pa je sledenje začrtanim prioritetam in ciljem 
toliko bolj usodno za razvoj slehernega področja. Vljudno vabljeni na javno tribuno na temo 
osnutka nove strategije, ki bo v Veliki sejni dvorani Mestne hiše 12. 1. 2012, ob 10. uri. 
 
Predstavitev zmagovalnih projektov za Islamski verski in kulturni center 
Ob zaključku mednarodnega natečaja za Islamski verski in kulturni center (IVKC) v Ljubljani, ki je 
v javnosti odmeval kot arhitekturni natečaj leta 2011, bodo v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje 
(MAO) v četrtek, 12. januarja 2012, ob 19.00 avtorji nagrajenih in odkupljenih predlogov 
predstavili projekte za ljubljansko džamijo in druge prostore za dejavnosti kulturnega središča. 
Svoje rešitve bodo predstavili zmagovalci, Bevk Perović arhitekti, drugonagrajeni (Ina Šuklje 
Erjavec in Andrej Erjavec), tretjenagrajeni (Maruša Zorec) in prejemniki priznanj (Kombinat, 
Scapelab ter Genius Loci). Natečajne predloge bo po predstavitvah komentiral mufti dr. Nedžad 
Grabus.  
 
 

 
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. 
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