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Prostorski vidik razvoja postaja v kontekstu podnebnih in družbenih sprememb vedno pomembnejši,
zaradi česar postajajo interesi različnih deležnikov v prostorskem in urbanem razvoju vedno bolj
nasprotujoči, njihovo usklajevanje pa vedno bolj zahtevno. Institucije ne pri nas ne v svetu niso več kos
kompleksnosti interesov, zato postaja ključna vloga neodvisnih organizacij, ki so sposobne povezati
različne deležnike za skupne cilje. To je okvir projekta »Mreža za prostor«, ki poskuša okrepiti vlogo
organiziranih lokalnih pobud in neodvisnih strokovnih organizacij s področij urbanih in prostorskih politik.
Projekt je bil izbran za sofinanciranje na javnem razpisu za sofinanciranje projektov vsebinskih mrež
nevladnih organizacij, in ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. V okviru
projekta bomo vsak mesec pripravili novice mreže in v njih povzeli glavna sporočila lokalnih pobud
vključenih v mrežo, zanimive prispevke iz domačih in tujih medijev, nekatere javne objave občin in države,
ter kratke prispevke iz teorije in prakse prostorskih in urbanih politik.
Sporočila pobud
Odbor za lepšo Staro Šiško
Odbor za lepšo Staro Šiško se redno sestaja vsak 2. ponedeljek v mesecu od 17. do 18. ure, v prostorih
bivše Krajevne skupnosti Milan Majcen na Jesenkovi 1.
Civilna iniciativa Kras
Dr. Ljubo Lah je svoja razmišljanja o razvojnih možnostih na Krasu povzel v besedilu, ki je bilo konec julija
objavljeno v Primorskih novicah. Preberete si ga lahko tudi na spletni strani Civilne iniciative Kras.
Koordinacijski odbor stanovalcev Fondovih hiš
Koordinacijski odbor Fondovih hiš zavrača županove navedbe o vpletenosti politike v civilne iniciative.
Družbo sestavljajo ljudje, ne politiki, so se na besede ljubljanskega župana Zorana Jankovića, da za
civilnimi iniciativami stoji SDS, odzvali v Koordinacijskem odboru stanovalcev Fondovih hiš.
Bunker
V okviru mednarodnega festivala Mladi levi je bil organiziran tudi pogovor o vzpostavitvi Kulturne četrti
Tabor v Ljubljani, v katerem so sodelovali Bunker, Metelkova Mesto, Slovenski etnografski muzej,
Moderna Galerija, Četrtna skupnost center, Oddelek za kulturo MOL in IPoP. V diskusiji je bilo
predlagano, da bi sodelovanje med akterji vsebovalo izmenjavo informacij, skupno promocijo in vsaj en
skupen dogodek letno.
Priprava novih problemskih delavnic
V okviru projekta »Mreža za prostor«, katerega nosilec je Inštitut za politike prostora (IPoP), bo med
oktobrom 2009 in septembrom 2010 organiziranih 6 problemskih delavnic v sodelovanju s posameznimi
lokalnimi pobudami po Sloveniji. IPoP bo v kratkem objavil poziv za evidentiranje problemov in opredelitev
tem prvih treh delavnic. Za kakovostno pripravo problemskih delavnic bo za vsako izmed delavnic
predhodno pripravljeno tudi gradivo delavnice. Več informacij na www.polok.si.
Iz medijev
Urbana inovacija: park na opuščeni progi
V prvih dneh junija so v New Yorku odprli prvi odsek novega, nenavadnega parka The Highline, ki je
urejen na opuščeni trasi nadzemne železnice. Za izvedbo te inovativne urbane pridobitve so zaslužne
civilne iniciative, ki so se več kot dvajset let spopadale z investitorji in mestno upravo, ki je želela progo
porušiti.( www.trajekt.org )
Lokalna iniciativa zaustavila sporno gradnjo zvezdniške arhitekture
Zaha Hadid spada v elitno skupino zvezdniških arhitektov, ki bi jih želelo videti marsikatero mesto. Je
prejemnica Pritzkerjeve nagrade, ki na področju arhitekture velja toliko kot Nobelova. To pa ni zaustavilo

civilne iniciative v španski Sevilji pri prizadevanjih za zaustavitev projekta nove univerzitetne knjižnice po
njenih načrtih. ( www.trajekt.org )
Med primitivizmom in banalizacijo
"Poskrbel bom, da bodo krožišča dala drugačen občutek občanom in vsem tistim, ki pridejo ali gredo po
cesti iz Maribora. Sleherni turist si bo tako zapomnil Maribor po krožiščih, kakor si zapomnimo nekatera
mesta v sosednjih državah po njihovih znamenitostih," je o svojih načrtih o okrasitvi krožišč julija povedal
mariborski župan Franc Kangler. ( www.vecer.si )
Javne objave
Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za okolje in prostor vabi na prvega v nizu regionalnih posvetov, ki jih organizira z namenom
učinkovitejšega vključevanja javnosti v pripravo državnega prostorskega načrta (DPN) za državno cesto
od Otiškega vrha do MMP Holmec na meji z Republiko Avstrijo. Posvet bo potekal 15. septembra 2009,
od 17.00 do predvidoma 19.30 ure v dvorani hotela Hesper v Dravogradu.
Mestna občina Ljubljana
Od 14. avgusta 2009 do 15. septembra 2009 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem
središču - za dele območij urejanja CO 1/6 Čopova ulica in CO 1/13 Južni trg.
Mestna občina Maribor
Od 17. avgusta 2009 do 16. septembra 2009 bo javno razgrnjen dopolnjen osnutek sprememb in
dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor, za
območje v pasu severno in južno od Meljske ceste pred meljskim jezom.
Novice Mreže za prostor izdaja mesečno Inštitut za politike prostora, Trg Prekomorskih brigad 7, 1000 Ljubljana, telefon 01 230 84
73, www.ipop.si. Urednik št. 1: Matevž Čelik (Trajekt). Prispevki: Matevž Čelik (Trajekt), Marko Peterlin (IPoP), Aidan Cerar (IPoP).
Projekt »Mreža za prostor« delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 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.
Če ne želite prejemati novic, prosimo da to sporočite na elektronski naslov mreza@ipop.si.

