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Letošnji januar so zaznamovale tri stvari: menjava ministra za okolje in prostor, predlog zakona o 

kajo ravnanja s prostorom v državi.  
 

ministrstvo pristojno za urejanje prostora, za prostorsko politiko, ki naj zagotavlja skladno, 

b
 

 
ergetske, prometne in vodne 

infrastrukture v prostor, ki ga je ministrstvo za okolje in prostor januarja dalo v (prekratko) javno 

razume, kam vodi protekci

z vodenjem projektov, usklajevanjem interesov v prostoru in izvajanjem posegov v prostor ta 
predlog tako rešuje le za izbrane posege. 
 

razprav, ki se tematsko dotikajo urejanja prostora. Okoljska akademska mreža je organizirala 
posvet »Vode v mednarodnih odnosih« in v duhu prakse interdisciplinarnega povezovanja zbrala 

svet RS je na isti dan gostil posvet »Kakšne pokrajine potrebujemo«. Skupaj s številnimi 
i, ki so se dotaknile 

izjemno zgostila. Kako lahko tako razprta platforma pozornosti vpliva na sistem urejanja prostora 
 

 
 

 
Odziv DUO na javno razgrnitev dopolnjenega osnutka SPN in IPN MOL 
Društvo za urbano okolje – Odbor za lepšo Staro Šiško se je odzvalo na javno razgrnitev 

IPN MOL. Na pripombe je opozorilo tudi na javni obravnavi, ki je potekala v torek 12.1.2010 na 
www.polok.si. 

 
Skupne pripombe ljubljanskih civilnih iniciativ na SPN in IPN MOL 
V Društvu za urbano okolje – Odbor za lepšo Staro Šiško so se tudi pridružili pripombam, ki jih je 
pripravila Civilna iniciativa Ljubljana. Skupne pripombe so podpisali Koordinacijski odbor 
Fondovih hiš, CI Tržnice ne damo, C
Zveza društev za varstvo okolja Slovenije, Društvo za urbano okolje – Odbor za lepšo Staro 

Pripombe si 
lahko preberete tudi na spletni strani www.polok.si. 
 

http://polok.si/sporocila/pripombe-duo-na-spn-in-ipn-mol/7/85
http://www.polok.si/
http://polok.si/sporocila/skupne-pripombe-civilnih-iniciativ-na-spn-in-ipn-mol/7/84
http://www.polok.si/


 
 
 
 
 
Delavnica »Celovška, kaj bo s tabo? Prihodnost Celovške ceste kot jo vidijo prebivalci 
Stare Šiške« 
V sredo, 20.1.2010 je 
"Celovška, kaj bo s tabo?". Organizirali so jo Društvo za urbano okolje – Odbor za lepšo Staro 
Šiško, Inštitut za politike prostora – IPoP ter skupina krajinskih arhitektov PAZ!PARK. Namen 

in Rusko ulico, predvse
lokalnim prebivalcem pridružili nekateri predstavniki inštitucij, tudi Oddelka za urbanizem Mestne 

ete na spletni 
strani www.polok.si. 
 
Tiskovna konferenca CI Kras 
Civilna iniciativa Kras, je v sredo, 27. 1. 2010 ob 11 uri, v kletnih prostorih picerije Skala v 
Šmarjah pri Sežani organizirala tiskovno konferenco na kateri je predstavila javno izjavo SAZU v 
podporo prizadevanjem CI Kras, napovedala strokovni posvet v Sežani 26. 2. 2010 in se odzvala 

re. Poleg predstavnikov CI Kras so na tiskovni 
konferenci sodelovali še dr. Ladislav Placer, predstavnik Parka Škocjanske jame, Slovenija in 

http://civilnainiciativakras.com . 
 
Odprt mestni prostor je javna dobrina 

opraviti. 
Rojstni dan SDE  
Slovensko društvo evalvatorjev (SDE) je v januarju praznovalo drugo obletnico obstoja, prvo 
obletnico pa je obhajala tudi spletna stran SDE http://www.sdeval.si/ . Ob tej priliki je SDE opravil 
kratek povzetek svojih aktivnosti in dosežkov v preteklem letu. 
 
Za Mesto Po Dveh na Facebooku 
Pobuda ZaMestoPoDveh je na spletnem portalu Facebook ustvarila svojo stran. Ima že preko 
400 podpornikov. Na strani objavljajo vizualizacije ljubljanskih ulic – kašne so danes, in kakšne bi 

 
 

 

generacijo« celostnih programov za urbano 

www.trajekt.org/magazine/. 
 
Je novi zakon res rešitev? 

organiziral javno razpravo o pre
infrastrukture v prostor (ZUPEVIP). Predlog je pristojno ministrstvo 18. januarja posredovalo 
javnosti in v medresorsko usklajevanje, razprava pa je trajala do 29. januarja. Zakon naj bi 
optimiziral po

posvetu, si lahko preberete na www.trajekt.org. 
 
 
 
 

http://polok.si/sporocila/delavnica-celovka-kaj-bo-s-tabo-prihodnost-celovke-ceste-kot-jo-vidijo-prebivalci-stare-ike/7/83/CLBSID=4840159dfd1666c0d889da6f4dffdd4e
http://polok.si/sporocila/delavnica-celovka-kaj-bo-s-tabo-prihodnost-celovke-ceste-kot-jo-vidijo-prebivalci-stare-ike/7/83/CLBSID=4840159dfd1666c0d889da6f4dffdd4e
http://www.polok.si/
http://civilnainiciativakras.com/node/709
http://civilnainiciativakras.com/
http://www.iztepac.net/
http://www.sdeval.si/Objave/Vse-najboljse.html
http://www.sdeval.si/
http://www.zamestopodveh.org/blog/tag/facebook
http://www.trajekt.org/magazine/?rid=10&tid=33&id=117
http://www.trajekt.org/magazine/
http://www.trajekt.org/?tid=1&id=1249
http://www.trajekt.org/


 
 
 
 
 
Iz medijev 

 
 

tramvaj.« To je ena glavnih pripomb stranke Zares k novemu strateškemu (SPN) in izvedbenemu 
prosto

sov pri urejanju 
prostora. Ker jih ni, se bojijo, da bo znova nastala razlika med planskimi opredelitvami in 
konkretnimi projekti (kot pri treh stolpnicah v Dravljah, garažah pod osrednjo ljubljansko tržnico ali 
pri bežigrajskem stadionu z zelenico pred Fo www.delo.si. 
   
Prevozniki prehiteli ministrstvo za promet 

 avtobusih in vlakih 

vzpostavili do konca leta 2013. A ker ministrstvo še vedno ni objavilo enotnega standarda za 
sistem elektronskih vozovnic, so medtem številni pre
LPP in mariborska Veolia, na lastno pest uvedli svoje sisteme. S tem so po mnenju poznavalcev 

enotnega sistema je povezl

potniškega železniškega prometa. Za to je potrebna enotna platforma oziroma standard 
delovanja sistemov 
www.delo.si.    
 
Odprt mestni prostor je javna dobrina  

kaj je razvoj in kaj v okviru razvoja je javni interes. Med drugim ugotavlja, da je med glavnimi 

rih stanovanj 
ter poslovnih, trgovskih in proizvodnih prostorov. Njene posledice so dobro vidne tudi pri nas, saj 
vsak kvadratni meter prostega prostora vzbudi naravnost kompulzivno-obsesivno potrebo po 
pozidavi. V Ljubljani, Mariboru in drugih mestih, pa tudi na podeželju (Kras), je gonja za 

stampedo. Politika, v tem primer
www.vecer.si.   

 
Kakšno Ljubljano potrebujemo in zmoremo 
Ugledni predstavniki starejše generacije slovenskih arhitektov in urbanistov so v Sobotni prilogi 

Strateškega in podrobnega 

www.delo.si .   
 
Ljubljana za pešce in kolesarje 
Blaž Lokar, ustanovitelj skupine Za Mesto Po Dveh, na spletnem portalu Trajekt predstavlja vizijo 
prihodnje Ljubljane. ”Sanjam o Ljubljani, kjer imaš možnost peš kupiti kruh in rože ali se 
sprehoditi do najljubše restavracije, parka ali kina, vse blizu stanovanja kjer živiš. Ulice so polne 

http://www.delo.si/tiskano/html/20100108/Delo/0
http://www.delo.si/
http://www.delo.si/tiskano/html/20100201/Delo/0
http://www.delo.si/
http://www.vecer.com/arhiv/default.asp?jezi=SLO&kako=4
http://www.vecer.si/
http://www.delo.si/tiskano/html/20100123/Sobotna+priloga/0
http://www.delo.si/
http://www.trajekt.org/?tid=1&id=1252


 
 
 
 
 

www.trajekt.org.  
 
Napovednik 

 
  

Inštitut za politike prostora v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor in Državnim svetom 

urejanju prostora«. 
 

vznemirjajo prostorske  in širšo javnost. Zaskrbljeni nad sistemom urejanja prostora 

va vse državljanke in državljane ter njihov skupni vsakdanjik in 
prihodnost. V pozivu opozarjajo, da je urejanje prostora izrazito podleglo zakonsko podprtim 

tako zanemarilo svoje druge izvorne naloge.  
 

odgovorne spodbuditi k razmisleku in ukrepom za izboljšanje. Na osnovi predstavitev in razprave 
ežencev posveta strnjena v sklepe, ki bodo posredovani odgovornim v državi in 

širši javnosti. 
 

 
Inštitut za politike prostora in Zbornica za arhitekturo in prostor vabita na tiskovno konferenco, na 

Tiskovna konferenca bo v torek, 23. februarja 2010 ob 12h v prostorih Zbornice za arhitekturo in 
prostor. 
 
Delavnica o vrednotenju državnih prometnih projektov z vidika lokalne koristnosti 

delavnico, ki bo obravnavala vrednotenje koristi, ki jih lokalnim skupnostim prinašajo državni 
prometni projekti. Delavnica z okroglo mizo bo potekala v Centru Evropa na Dalmatinovi ulici 4 v 
Ljubljani od 13h do 16h. 
 
Teorija in praksa 

 
 

V New Yorški soseski, v kateri je izrazito primanjkovalo parkirnih mest, so uvedli program skupnih 
avtomobilov. V sodelovanju z izposojevalnico avtomobilov je stanovalcem v soseski na voljo 
nekaj avtomobilov, ki si jih lahko izposodijo po znižani ceni. Ocenjujejo, da en skupen avtomobil 
nadomesti 14 osebnih. To omogo     
 
Jane Jacobs: Umiranje in življenje velikih ameriških mest 

 predstavitev 
slovenskega prevoda knjige »Umiranje in življenja velikih ameriških mest« (Death and Life of 
Great American Cities, 1961), ameriške aktivistke, sociologinje in urbanistke Jane Jacobs. Po 
mnenju New York Timesa je to »verjetno najbolj vplivno samostojno delo v zgodovini 

sorodne graditeljske vede kot za sociologijo, zlasti prostorsko sociologijo in vse bolj sociologijo 
vsakdanjega življenja. Avtorica je poglobljeno znanje, pronicljive analize in znanstveni, skoraj 

 

http://www.trajekt.org/
http://www.streetsblog.org/2010/02/01/car-sharing-instead-of-more-parking-les-co-op-says-fantastic/
http://www.trajekt.org/?tid=1&id=1246


 
 
 
 
 
 
Javne objave 

 
ubljana 
 

Od 18. januarja do 18. februarja 2010 je javno raz

Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (

 
 

 Razstava -  
Od 2. do 16. februarja med 10. in 17. uro je v Razsta

2009 in januarja 2010. 
 
Mes Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o 

Soboti 
Osnutek Sprememb in dopolnitev LN se bo razgrnil v prostorih Mestne 
Kardoševa ulica 2, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe (III. 

razgrnitev bo trajala od 27. januarja 2010 do 26. februarja 2010. Ogled razgrnjenega osnutka bo 

ulica 2, Murska Sobota v sredo 17. februarja 2010 ob 17. uri, kjer se bodo tudi lahko podale 
pripombe. Osnutek bo prikazan tudi na spletni strani MO Murska Sobota: www.murska-sobota.si  
 
Ministrstvo za okolje in prostor 
Ministrstvo za okolje in prostor vabi k oddaji pripomb in predlogov na: 
-  
- -1-004:20  
Pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka, 22. februarja 2010 na e-naslov: 
sasa.galonja@gov.si in peter.stebej@gov.si. 
 
Evropska komisija Javno posvetovanje o Evropski strategiji za Podonavje 

Podonavje, ki bo trajalo do 31. marca 2010. Pobuda temelji na pozitivnih izkušnjah prve 
makroregionalne strategije za regijo Baltskega morja, njen namen pa je razvoj velikega 
gospodarskega potenciala najdaljše evropske reke in izboljšanje okoljskih razmer v Podonavju in 
okolici. Podonavje ima velik gospodarski, okol

vprašanj, kot sta potreba po izboljšanju prometnih in energetskih povezav ter zmanjšanje 
tveganja za poplave. Zaradi kompleksnosti in soodvisnosti mnogih izzivov regije bo sodelovanje v 

uporabljena pri strategiji za regijo Baltskega morja. Metoda ne zahteva nove zakonodaje ali 

zainteresiranih strani. 
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/index_en.htm  
 

 

http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi_natecaji/81225/podrobno.html
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi_natecaji/81225/podrobno.html
http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=4535
http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=4535
http://www.murska-sobota.si/sl/informacija.asp?id_informacija=834&id_meta_type=6
http://www.murska-sobota.si/sl/informacija.asp?id_informacija=834&id_meta_type=6
http://www.murska-sobota.si/sl/informacija.asp?id_informacija=834&id_meta_type=6
http://www.murska-sobota.si/
http://www.mop.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/7621/7325/b3124a8b7f/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/110&format=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/index_en.htm


 
 
 
 
 

683, www.ipop.si. Urednik št. 6: Marko Peterlin (IPoP). Prispevki: Maja Simoneti (IPoP), Marko Peterlin (IPoP), Aidan 
Cerar (IPoP). 
 
Projekt »Mreža za prostor« delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru 

oveških virov, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost, 
prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga. 

 
mreza@ipop.si. 

 

mailto:mreza@ipop.si

