Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 14. 1. 2021
Število objav: 10
Internet: 7
Tisk: 3
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Inženirski dan: 0
potres: 4
Svetovni dan inženirjev: 0
Zakon o ... prostora: 2
Zakon ... dejavnosti: 0
Projektiranje: 2
... Slovenije: 2
GZS-ZGIGM: 0
GZS-ZSIN: 0
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Povzetek

Naslov

V hrvaških bolnišnicah po skoraj dveh mesecih manj kot 2000 covidnih bolnikov

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Mednarodna politika; 13. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...PCR, ki bo negativen. Na Hrvaško trenutno prihaja veliko ljudi, ki dostavljajo humanitarno pomoč ali prihajajo kot
prostovoljci na pomoč pri sanaciji po potresu v sisaško-moslavški županiji. V državo bodo lahko vstopili ob soglasju
nacionalnega štaba civilne zaščite, kar pomeni, da ne bodo potrebovali negativnih...

Naslov

Slovenska karitas pomagala zagotoviti več kot 30 bivalnih kontejnerjev za žrtve potresa na
Hrvaškem

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 13. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...prispevala k nakupu več kot 30 novih bivalnih kontejnerjev za družine, ki jih je prizadel potres na Hrvaškem. Prvih
šest bodo na območje pripeljali konec tedna. Slovenska karitas medtem nadaljuje zbiranje sredstev za obnovo v
potresu poškodovanih domov. Hrvaška Karitas je naročila sto bivalnih kontejnerjev, ki jih bo...

Naslov

Slovenska karitas pomagala zagotoviti več kot 30 bivalnih kontejnerjev za žrtve potresa na
Hrvaškem (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 13. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...karitas je hrvaški Karitas do danes nakazala zbranih 220.000 evrov in s tem prispevala k nakupu več kot 30 novih
bivalnih kontejnerjev za prizadete v potresu na Hrvaškem. Organizacija nadaljuje zbiranje denarja za obnovo
poškodovanih domov. Čebelarska zveza Slovenije pa je zbrala 23.000 evrov za pomoč hrvaškim...

Naslov

Hrvaško novinarsko društvo ostro nad HDZ zaradi napadov na medije

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Mednarodna politika; 13. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...medijskih navedb, da so na ponedeljkovi seji predsedstva HDZ obtožili medije za zaroto z opozicijo pri kritikah vlade
glede neustreznega odziva na nedavni potres. Regionalna televizija N1 se je sklicevala na neimenovane člane HDZ,
ko je po ponedeljkovi seji vrha stranke poročala, da so obtožili medije za zaroto...

Naslov

Marko Mušič za STA: Moj odnos do Plečnika je predvsem ustvarjalno intoniran (intervju)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kultura; 13. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

...večkrat nagrajen, med drugim je prejel nagrado zlata ptica, nagrado Prešernovega sklada, Plečnikovo in
Valvasorjevo nagrado ter nagrado platinasti svinčnik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. Arhitektura vam je
bila tako rekoč položena v zibko; prihajate iz družine arhitektov, arhitekt je bil tudi vaš oče Marjan Mušič. Kaj je to...
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Naslov

(FOTO) Mestna občina Maribor načrtuje obnovo promenade od Mladinske ulice do Treh
ribnikov. Zakaj bodo v mariborskem parku le rdeče vrtnice?

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 14. 1. 2021

Avtor

Nina Ambrož

Teme

Projektiranje

...sprehajanje mogoče in bo park prehoden. image V načrtu je tudi obnova fontane. ANDREJ PETELINŠEK Obnovo je
zasnovalo mariborsko podjetje za arhitekturno projektiranje Arhiteza Saša Pocajta in Mateje Katrašnik. Arhitezo je med
drugim mogoče zaslediti pri kar nekaj javnih projektih, recimo pri postavitvi občudovanega skate...

Naslov

Okoljsko ministrstvo znova omejuje nevladnike

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 1. 2021

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Zakon o urejanju prostora

...pospešitev umeščanja objektov v prostor. Kot kaže, eno večjih ovir prepoznava v nevladnikih, saj so ti vedno znova
žrtve zakonskih sprememb. S spremembami zakonov o urejanju prostora in o varstvu okolja bodo znova potegnili
kratko. NEVLADNE ORGANIZACIJE Anja Hreščak 13. januar 2021 20:59 13. januar 2021 20:59 Predviden čas
branja:...

Naslov

Pičlih 130 dni za notranjo in zunanjo prenovo

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Panorama; 14. 1. 2021

Avtor

Saša Bojc

Teme

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

Stran: 12

Površina: 1.174 cm
2

...natečaju razglasila za zmagovalnega (idejni projekt biroja Arh arhitektura Krušeč) in je že pred dvema letoma dobil
gradbeno dovoljenje. Lani poleti so na zbornici za arhitekturo in prostor v izjavi za javnost poudarili, da bi bilo tudi v
primeru novega naročila treba izvesti javni natečaj, sploh ker je predviden poseg v objekt znotraj območja...

Naslov

Znova omejujejo nevladnike

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

V ospredju; 14. 1. 2021

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Zakon o urejanju prostora

Stran: 4

Površina: 550 cm2

...pospešitev umeščanja objektov v prostor. Kot kaže, eno večjih ovir prepoznava v nevladnikih, saj so ti vedno znova
žrtve zakonskih sprememb. S spremembami zakonov o urejanju prostora in o varstvu okolja bodo znova potegnili
kratko. / Anja Hreščak Na ministrstvu za okolje poskušajo znova omejiti zakonske vzvode, ki jih naravovarstvenim...

Naslov

Pri podiranju dreves v mestih in parkih moramo zaupati stroki

Medij

Celjan, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 1. 2021

Avtor

Brigita Kobe

Teme

Projektiranje

Stran: 11

Površina: 888 cm2

...investitorja ob proizvodni objekt v industrijski coni Bukovžlak zasadili tudi sadna drevesa in sadne grmovnice.
Oblikovanje vrtov je ena izmed smeri krajinskega projektiranja in oblikovanja. Neredko se ljudje sami lotijo tega
nesistematsko, neuko in kasneje ugotovijo, da bi bilo bolje poiskati strokovnjaka, da bo vrt imel dolgi...

3

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

13.01.2021
Wednesday,
Sreda,
12:12 12:12

Kazalo

https://www.sta.si/2854658/v-hrvaskih-bolnisnicah-...

1/1

V hrvaških bolnišnicah po skoraj dveh mesecih
manj kot 2000 covidnih bolnikov
Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah ob 7713 testih potrdili 1135 novih okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 26
covidnih bolnikov, je danes objavil hrvaški štab civilne zaščite. Prvič po skoraj dveh mesecih je v hrvaških bolnišnicah
manj kot 2000 covidnih bolnikov. Hrvaška je tudi napovedala posebne protikoronske ukrepe na meji.
Danes objavljeno število okuženih na Hrvaškem je nekoliko nižje kot prejšnjo sredo, ko so ob 9919 testih potrdili 1896
okužb. Še teden prej so ob 6322 testih potrdili 1850 novih okužb, je danes na novinarski konferenci v Zagrebu povedal
vodja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak.
Poudaril je, da se znižuje tudi delež pozitivnih med testiranimi, ki se je v preteklih treh dneh skrčil za 36,18 odstotka v
primerjavi z enakim obdobjem prejšnji teden. Kot je še dejal Capak, je 14-dnevna incidenca okužb na 100.000
prebivalcev 334,4. Stopnja smrtnosti na milijon prebivalcev znaša 1076,4.
"Prvič po 22. novembru lani je število hospitaliziranih oseb pod 2000, umrlih pa pod 30. Umrlih je še vedno veliko, a
manjše kot v prejšnjih dneh," je izpostavil hrvaški minister za zdravje Vili Beroš. Pohvalil je odgovornost državljanov pri
spoštovanju protikoronskih ukrepov. Menil je še, da so bili ukrepi uravnoteženi ter so se pokazali kot zmagovalna
kombinacija na Hrvaškem. Obenem je opozoril, da previdnost nikoli ni odveč, ter pozval državljane, naj tudi v prihodnje
spoštujejo protikoronske ukrepe.
Hrvaški notranji minister Davor Božinović je napovedal, da bo Hrvaška v petek podaljšala prepoved začasnega vstopa v
državo, ko gre za neobvezna potovanja. Obenem bodo uvedli nekatere posebne ukrepe za države, v katerih se je pojavil
novi sev novega koronavirusa. Za zdaj sta na seznamu Združeno kraljestvo in Južna Afrika.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Pojasnil je, da bodo potniki iz teh držav pri vstopu na Hrvaško potrebovali negativen test PCR, ki ni starejši od 48 ur.
Kljub temu bodo morali v obvezno karanteno ali samoizolacijo za 14 dni. Karanteno bo mogoče skrajšati, če bo po
sedmih dneh na lastne stroške v pooblaščeni ustanovi opravljen novi test PCR, ki bo negativen.
Na Hrvaško trenutno prihaja veliko ljudi, ki dostavljajo humanitarno pomoč ali prihajajo kot prostovoljci na pomoč pri
sanaciji po potresu v sisaško-moslavški županiji. V državo bodo lahko vstopili ob soglasju nacionalnega štaba civilne
zaščite, kar pomeni, da ne bodo potrebovali negativnih testov, je še dejal Božinović. Omenil je, da bodo tudi potniki iz
tretjih držav, ki imajo neodložljive osebne razloge za obisk na Hrvaškem, kot so pogrebi, zdravljenja in odzivi na pozive
hrvaških administrativnih organov, lahko vstopili v državo brez testiranja, a bo njihovo bivanje omejeno na največ 12 ur.
Glede na danes objavljene podatke lokalnih štabov civilne zaščite je bilo v minulih 24 urah znova največ novookuženih
na območju Zagreba, kjer so zabeležili 243 novih okužb. V primorsko-goranski županiji so zabeležili 85 okužb. Iz istrske
županije pa poročajo o 31 novih primerih.
Na Hrvaškem je trenutno 5300 aktivnih primerov okužbe. V bolnišnicah se zdravi 1993 bolnikov s covidom-19, od katerih
jih 193 potrebuje podporo medicinskih ventilatorjev. V državi so doslej potrdili skoraj 222.120 okužb z novim
koronavirusom in skupaj 4472 smrtnih žrtev covida-19. Medtem je okrevalo 212.345 ljudi, v samoizolaciji je skoraj 18.220
ljudi. Doslej so testirali 1.095.705 ljudi, so še sporočili.
Na Hrvaškem so od 27. decembra cepili 34.553 ljudi, kar predstavlja 65,5 odstotka doslej prejetih odmerkov cepiva.
Capak je povedal, da je bilo prijavljenih 86 primerov stranskih učinkov. Pojasnil je, da nekateri verjetno niso povezani s
cepljenjem. Potrdil je, da so imeli več milejših stranskih učinkov, kot so glavobol in manjše bolečine v mišicah, bilo pa je
tudi nekaj alergijskih reakcij.
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Slovenska karitas pomagala zagotoviti več kot
30 bivalnih kontejnerjev za žrtve potresa na
Hrvaškem
Slovenska karitas je hrvaški Karitas do danes nakazala zbranih 220.000 evrov in s tem prispevala k nakupu več kot 30
novih bivalnih kontejnerjev za družine, ki jih je prizadel potres na Hrvaškem. Prvih šest bodo na območje pripeljali konec
tedna. Slovenska karitas medtem nadaljuje zbiranje sredstev za obnovo v potresu poškodovanih domov.
Hrvaška Karitas je naročila sto bivalnih kontejnerjev, ki jih bo podarila družinam v okolici Petrinje, katerih dom po potresu
ni več varen za bivanje. Slovenska karitas je ob veliki solidarnosti Slovencev prispevala k nakupu več kot 30 bivalnih
kontejnerjev, so danes sporočili iz te humanitarne organizacije.
Kontejnerji z 18 kvadratnimi metri imajo zagotovljene vse osnovne pogoje za bivanje z mini kuhinjo in hladilnikom,
kopalnico ter spalnim prostorom s posteljami. Opremljeni so tudi z vsemi priključki za elektriko in vodo ter klimatsko
napravo. Vseljivi so takoj in primerni za dostojno bivanje. Za družine z več otroki je v pripravi posebna nastanitev z več
kontejnerji skupaj, so še pojasnili pri Slovenski karitas.
Koordinatorica humanitarne pomoči pri Hrvaški Karitas Suzana Borko se je Sloveniji zahvalila za pomoč. "Vaša pomoč
ljudem, ki sedaj v prizadetih krajih živijo v strahu, mrazu, žalosti, prinaša luč, toplino in upanje," je poudarila.
K pomoči Hrvaški je pristopila tudi mednarodna mreža Karitas. Njene članice bodo tako kot Slovenska karitas prispevale
k šestmesečnemu humanitarnemu apelu v skupni vrednosti 881.341 evrov. Z zbranimi sredstvi bodo pomagali tudi pri
obnovi okoli stotih v potresu poškodovanih hiš.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

V ta namen Slovensks karitas nadaljuje zbiranje sredstev. S SMS sporočilom KARITAS5 na 1919 je možno prispevati
pet evrov, lahko pa ljudje pomagajo tudi z nakazilom na Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana; TRR: SI56
0214 0001 5556 761; Namen: POTRES PETRINJA; Sklic: 00 627.
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Slovenska karitas pomagala zagotoviti več kot
30 bivalnih kontejnerjev za žrtve potresa na
Hrvaškem (dopolnjeno)
Slovenska karitas je hrvaški Karitas do danes nakazala zbranih 220.000 evrov in s tem prispevala k nakupu več kot 30
novih bivalnih kontejnerjev za prizadete v potresu na Hrvaškem. Organizacija nadaljuje zbiranje denarja za obnovo
poškodovanih domov. Čebelarska zveza Slovenije pa je zbrala 23.000 evrov za pomoč hrvaškim čebelarjem ob potresu.
Hrvaška Karitas je naročila sto bivalnih kontejnerjev, ki jih bo podarila družinam v okolici Petrinje, katerih dom po potresu
ni več varen za bivanje. Slovenska karitas je ob veliki solidarnosti Slovencev prispevala k nakupu več kot 30 bivalnih
kontejnerjev. Prvih šest bodo na območje pripeljali konec tedna, so danes sporočili iz te humanitarne organizacije.
Kontejnerji z 18 kvadratnimi metri imajo zagotovljene vse osnovne pogoje za bivanje z mini kuhinjo in hladilnikom,
kopalnico ter spalnim prostorom s posteljami. Opremljeni so tudi z vsemi priključki za elektriko in vodo ter klimatsko
napravo. Vseljivi so takoj in primerni za dostojno bivanje. Za družine z več otroki je v pripravi posebna nastanitev z več
kontejnerji skupaj, so še pojasnili pri Slovenski karitas.
Koordinatorica humanitarne pomoči pri Hrvaški Karitas Suzana Borko se je Sloveniji zahvalila za pomoč. "Vaša pomoč
ljudem, ki sedaj v prizadetih krajih živijo v strahu, mrazu, žalosti, prinaša luč, toplino in upanje," je poudarila.
K pomoči Hrvaški je pristopila tudi mednarodna mreža Karitas. Njene članice bodo tako kot Slovenska karitas prispevale
k šestmesečnemu humanitarnemu apelu v skupni vrednosti 881.341 evrov. Z zbranimi sredstvi bodo pomagali tudi pri
obnovi okoli stotih v potresu poškodovanih hiš.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

V ta namen Slovenska karitas nadaljuje zbiranje sredstev. S SMS sporočilom KARITAS5 na 1919 je možno prispevati
pet evrov, lahko pa ljudje pomagajo tudi z nakazilom na Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana; TRR: SI56
0214 0001 5556 761; Namen: POTRES PETRINJA; Sklic: 00 627.
Iz Čebelarske zveze Slovenije (ČZS) so danes sporočili, da so kolegom iz Hrvaške na račun Čebelarske zveze Hrvaške
danes nakazali 23.488 evrov. Sredstva so prispevali številni čebelarji, čebelarska društva in zveze, čebelarska podjetja
ter poslovni partnerji ČZS.
"V nesreči prijatelji nikoli ne smejo ostati sami," je ob tej priložnosti poudaril predsednik Čebelarske zveze Slovenije
Boštjan Noč. Dodal je, da čebele povezujejo in združujejo slovenske in hrvaške čebelarje ter da čebele in čebelarji ne
poznajo državnih meja, saj jih povezuje čebela. Predsednik Čebelarske zveze Hrvaške Željko Vrbos se je za donacijo
zahvalil in menil, da bo številnim pomagala, da nadaljujejo s čebelarstvom.
Kot je ČZS še zapisala v sporočilu za javnost, je med prizadetimi v potresu na Hrvaškem več kot 350 čebelarjev, ki so
utrpeli škodo tako pri čebelah kot na svojih hišah. Po ocenah je prizadeta večina čebelnjakov na tem območju, več kot 35
odstotkov čebel naj bi propadlo. Dva čebelarja - oče in sin - sta za posledicami potresa umrla.
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Hrvaško novinarsko društvo ostro nad HDZ
zaradi napadov na medije
Hrvaško novinarsko društvo (HND) je danes opozorilo, da vladajoča stranka HDZ znova napada novinarje in novinarke.
Stranko so kritizirali, potem ko se ni ogradila od medijskih navedb, da so na ponedeljkovi seji predsedstva HDZ obtožili
medije za zaroto z opozicijo pri kritikah vlade glede neustreznega odziva na nedavni potres.
Regionalna televizija N1 se je sklicevala na neimenovane člane HDZ, ko je po ponedeljkovi seji vrha stranke poročala, da
so obtožili medije za zaroto z opozicijo proti vladi. Vodstvo HDZ potem ni jasno zanikalo teh navedb, so pri HND zapisali
v sporočilu za javnost. Poudarjajo, da gre za še enega po vrsti napadov vladajoče stranke na zaposlene v medijih, kot
tudi na ustavno pravico do neodvisnega poročanja.
Vladajoči so nam tako sporočili, da se je del medijev združil z levičarsko opozicijo, kot tudi z delom radikalne desnice pri
trditvah, da se je država slabo odzvala v krizni situaciji po uničujočem potresu v sisaško-moslavški županiji, z edinim
namenom, da bi škodili HDZ, navaja HND. Med drugim naj bi starosta HDZ Vladimir Šeks povedal, da mediji in levičarska
opozicija poskušajo spremeniti rezultat lanskih parlamentarnih volitev ter kriminalizirati hrvaško državnost in HDZ ter
prvega predsednika države in stranke Franja Tuđmana.
Hrvaški mediji so med drugim odprli vprašanje kakovosti povojne obnove na območju sisaško-moslavške županije, ki jo
je po letu 1995 vodila HDZ. Mnoge takrat obnovljene hiše so bile močno poškodovane v decembrskem potresu, kar naj bi
bila posledica tudi gradbeno pomanjkljive obnove. Opozicija je napovedala, da bo zahtevala ustanovitev parlamentarne
komisije, ki bo preiskala, ali je med povojno obnovo prihajalo do nepravilnosti, vključno s korupcijo in drugim kriminalom.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

HND posebej izpostavlja, da je na ponedeljkovi seji obtožbe izrekla tudi podpredsednica Evropske komisije za
demokracijo in demografijo Dubravka Šuica, ki je trditev, da mediji poskušajo zrušiti HDZ, skušala argumentirati z
dejstvom, da mediji govorijo o Baniji, namesto o Banovini.
Gre za sinonima za nekdanje zgodovinsko vojaško območje pod upravo bana za obrambo proti Turkom, ki je imelo sedež
v Petrinji. Obe imeni sta v nedavni preteklosti dobili politično dimenzijo, ker naj bi Banovina bila bolj hrvaški naziv, Banija
pa srbski in partizanski, čeprav sta oba imeni omenjeni v tisku in dokumentih iz 19. stoletja.
Pred obtožbami proti medijem, ki jih je bilo slišati na ponedeljkovi seji predsedstva HDZ, je hrvaški premier in predsednik
HDZ Andrej Plenković dejal, da so kritike na račun oblasti o organizaciji pomoči na popotresnem območju poskus
demontiranja države. Svoj čas je Plenković obtožil medije tudi za vodenje hibridne vojne proti vladi, še navaja HND.
Izpostavljajo, da nikomur ne odrekajo pravice do kritike medijev, da pa je "količina neutemeljenih trditev sramotna in tudi
nevarna, ker govori o globokih motnjah sodobne hrvaške družbe".
Kot so poudarili v HND, so mediji med poročanjem o potresu in njegovih posledicah pokazali izjemno profesionalnost in
so se v mnogih primerih odzvali hitreje kot državne institucije, da bi zagotovili čim večjo pomoč za žrtve potresa. "Zato je
naše sporočilo premierju Plenkoviću in vladajočim, naj začnejo opravljati svoje delo, novinarje pa pustijo, da opravljajo
svoje," so poudarili. Napovedali so, da bodo o tem "škandaloznem napadu" obvestili Evropsko zvezo novinarjev in ostale
partnerje v tujini.
Predsednik hrvaškega parlamenta in član predsedstva HDZ Gordan Jandroković je medtem v torek dejal, da so teze o
zaroti nesmiselne in zlonamerne ter da jih je plasiral nekdo iz HDZ, ki je "politično neumen", ker ni dojel bistva "široke in
demokratične razprave, ki se jo je na spletu udeležilo več kot 100 ljudi". "Nič, kar se je zgodilo na seji, naj vas ne skrbi,
niti na predstavlja grožnjo demokraciji," je odgovoril na vprašanje, ali je zaskrbljujoče mnenje Šuice, ki je v Evropski
komisiji pristojna za demokracijo.
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Marko Mušič za STA: Moj odnos do Plečnika je
predvsem ustvarjalno intoniran (intervju)
Dobitnik Prešernove nagrade za življenjsko delo, arhitekt Marko Mušič, je v dopisnem intervjuju za STA med drugim
obudil spomin na očeta, arhitekta Marjana Mušiča in obdobje ustvarjalnega zanosa v 60. in 70. letih. Spregovoril je tudi o
načrtih za NUK II. in o svojem, predvsem ustvarjalno intoniranem, odnosu do arhitekta Jožeta Plečnika.
Arhitekt Marko Mušič (1941) je študiral in leta 1966 diplomiral v Ljubljani pri prof. Edvardu Ravnikarju. Izpopolnjeval se je
na Danskem in v ZDA. Je redni član slovenske in evropske akademije znanosti in umetnosti ter dopisni član štirih tujih
akademij. Na področju arhitekture deluje že skoraj 60 let. Za svoje stvaritve je bil večkrat nagrajen, med drugim je prejel
nagrado zlata ptica, nagrado Prešernovega sklada, Plečnikovo in Valvasorjevo nagrado ter nagrado platinasti svinčnik
Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije.
Arhitektura vam je bila tako rekoč položena v zibko; prihajate iz družine arhitektov, arhitekt je bil tudi vaš oče Marjan
Mušič. Kaj je to pomenilo za vas, kakšni so vaši spomini na očeta?

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Oče je bil izjemna osebnost v dovolj tanki plasti slovenske duhovne aristokracije. Bil je izrazit polihistor v najžlahtnejšem
renesančnem pomenu. Pretanjen poznavalec umetnosti, poglobljen arhitekturni teoretik in zgodovinar, izvrsten
projektant, klasik slovenske arhitekturne risbe ter seveda ploden in izjemen pisec. Sam sem ga preprosto oboževal in sva
bila že od mladostniških let nerazdružljiva. Spremljal sem ga na strokovnih poteh, dan za dnem sva razpravljala o vsem
mogočem, kar se je praviloma začelo in končalo z arhitekturo.
Vedno sem se zavedal prednosti, ki mi je bila dana z mojim očetom. Skromno sem se oddolžil vsaj z izdajo albumov
izbranih arhitekturnih risb in s knjigo Arhitektura za vse čase, v kateri sem podrobno predstavil očetovo delo za Novo
mesto in Dolenjsko pa tudi njegove napore za ohranjanje v drugi svetovni vojni ogrožene arhitekturne dediščine. In
končno z zajetno monografijo Umetnost arhitekturne risbe. V njej sem zbral očetove najlepše risbe in jih tudi podrobno
komentiral. Ob stoletnici njegovega rojstva pa sem v Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU) pripravil
dvodnevni simpozij, na katerem so številni predavatelji predstavili njegov pomembni prispevek k slovenski arhitekturi.
Prispevki so objavljeni v Zborniku Marjana Mušiča.
Arhitekturo ste študirali v Ljubljani, pa tudi na Danskem in v ZDA. Kaj vam je dal študij v tujini?
Še med študijem sem v Koebenhavnu sodeloval z danskim arhitektom in arheologom Ejnarjem Dyggvejem. Takrat je
skupaj z mojim očetom raziskoval starokrščanski nadškofijski sedež v antični Saloni. Tako sem sočasno in iz prve roke
spoznaval tesen odnos med arheologijo in arhitekturo. In še posebej tisto ustvarjalno jedro, iz katerega sem izhajal pri
navdušenem, zavzetem risanju možnih rekonstrukcij nekdanje podobe. Morda sem od takrat posebej pozoren in občutljiv
do odkritij arheoloških ostalin, njihovih možnih rekonstrukcij in predstavitev. To zanimanje pa tudi izkušnja sta mi prišla
prav pri vrsti projektov. Ne nazadnje tudi pri vključevanju arheoloških najdb v projekt nove Narodne in univerzitetne
knjižnice (NUK).
Druga izkušnja pa je bila bolj usodna. Že med študijem sem s posebno pozornostjo in z navdušenjem spremljal delo in še
posebej razmišljanja slovitega ameriškega arhitekta Louisa Kahna. Za razliko od drugih, sočasnih izstopajočih arhitektov
me je prevzela njegova filozofija arhitekture in še posebej navezanost na tradicijo in kulturo arhitekturne zgodovine.
Vedno sta izstopala tudi jasnost arhitekturne kompozicije in smisel za simboliko. Bil je od vseh drugačen in takšne so bile
tudi njegove sicer maloštevilne arhitekture, v katerih je uresničil svoj moto, da je treba dati vsaki stavbi dušo.
Imel sem srečo in sem se po diplomi kot prejemnik prestižne štipendije Fordove fundacije izpopolnjeval v njegovem
studiu. Takrat sem bil že izoblikovan arhitekt s prvimi uspehi. Zato je bil najin odnos drugačen od tistega, ki ga je imel z
večino ostalih kolegov. Izjemno topla in prijateljska osebnost mi je ostala v spominu tudi zaradi njegovega odziva na
novico o zmagi na natečaju za skopsko univerzitetno središče. Ker sem nihal med možnostmi, da ostanem v ZDA, kjer so
bile takrat izjemne priložnosti za arhitekte, ter med povratkom in delom na novem projektu me je z očetovsko zavzetostjo
prepričal, da moram nemudoma v Skopje in nadaljevati ter dokončati svoje veliko in pomembno delo.
V 60. in 70. letih minulega stoletja ste načrtovali številne velike projekti po vsej nekdanji Jugoslaviji, če omenim samo
Univerzitetno središče v Skopju ali pa Spominsko in kulturno središče v Kolašinu v Črni gori. Kako se spominjate tistega
časa?

8

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

13.01.2021
Wednesday,
Sreda,
11:02 11:02

Kazalo

https://www.sta.si/2849869/marko-music-za-sta-moj-...

2/3

To je bilo obdobje zanosa, vere v arhitekturo, mladostnega navdušenja, novih možnosti in seveda tekmovalnosti. Ob
številnih natečajih smo se uspešni avtorji medsebojno seveda dodobra poznali. Po konceptih, formalnem izrazju,
spretnosti in prepričljivosti funkcionalnih zasnov in celo po tehniki risanja in predstavitev. Seveda pa se nismo poznali
osebno in sem se z nekaterimi najuspešnejšimi srečal šele mnogo kasneje.
Še posebej pa sem bil presenečen, ko sem se začel pojavljati v krajih bodočih gradenj. Slovenci smo imeli takrat prav
poseben, izjemni ugled v nekdanji skupni državi. In tako so posebej cenili tudi arhitekte, ki smo prihajali iz ljubljanske šole
za arhitekturo.
Mislim, da je imela arhitektura v tistem času vsestransko politično podporo. Zanimivo je, da me niso nikoli vprašali, zakaj
nisem član Zveze komunistov ali celo prepričevali, da je to nujno, če hočem biti glavni arhitekt. Očitno je bil tudi o tem
vprašanju dosežen dogovor, ki so ga pomembni politiki, praviloma predsedniki gradbenih in podobnih odborov za
uresničitev teh projektov brezpogojno spoštovali.
V 80. letih pa ste težišče svojega ustvarjanja prenesli v Slovenijo in tedaj kot prvo sakralno arhitekturo v vašem opusu
načrtovali cerkev Kristusovega učlovečenja v Dravljah. Kot ste povedali v enem od intervjujev, so imeli pri nastajanju tega
projekta pomembno vlogo naročniki - jezuiti, ki so se odločili, da bodo dali pred vsem prednost kvaliteti izvedbe. Lahko
poveste več o nastajanju tega projekta in o pomembni vlogi naročnika?
Po zaključenem vabljenem natečaju sem v sodelovanju z draveljskimi jezuiti spoznal čisto nov, drugačen odnos
naročnika, ki ga dotlej nisem nikoli izkusil in za katerega sem že mislil, da ne obstaja več. Odnos zavzetega
soustvarjanja, zainteresiranega in polnega dialoga ter prijateljske pomoči je bil zame nekaj navdušujočega; nekaj kar se
je navezovalo na davno minula stoletja, ko sta veličastne arhitekture dobesedno soustvarjala izbrani, kultivirani naročnik
in njegov arhitekt.
Tako tudi ni bilo nikoli pomisleka nad tem, da sem se v arhitekturi nove cerkve zavestno in docela oddaljil od Plečnikovih
sakralnih ureditev. Spoštovali pa smo njegovo načelo arhitekturne celovitosti. Torej celovitosti, ki sega od osnovnega
koncepta do zadnjega detajla.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Velike težave, mislim predvsem na finančne zahteve gradnje, je draveljska župnija premagovala s skrajnimi napori.
Vendar niti enkrat samkrat z okrnitvijo arhitekture ali kvalitete in trajnosti izvedbe. Zato smo se ponekod odločili za
začasne rešitve, ki smo jih skozi leta postopno nadomeščali s tistimi, ki so bile načrtovane. Na koncu smo cerkev
počastili z novimi orglami in s trgom, ki poslej povezuje obe cerkvi in uvaja draveljsko sakralno oazo.
Iz 80. let so tudi načrti za NUK II., s katerimi ste zmagali na javnem natečaju. Projekt je bil tudi že začet, a nato
zaustavljen, pred osmimi leti pa je bil razpisan nov natečaj, na katerem je zmagala rešitev biroja Bevk Perović. Takrat sta
se tudi oblikovala dva tabora, eni so menili, da vaš projekt ni več odsev časa, v katerem živimo in da je zato potreben nov
natečaj, na drugi strani pa so vaš projekt podprli nekateri vidni arhitekti in umetnostni zgodovinarji. Kako danes sami
gledati na zgodbo z NUK II., je ostal grenak priokus?
Glede nove stavbe NUK morda tvegam, a vseeno trdim, da je bil moj natečajni projekt dober in sem nanj ponosen. Še
posebej na vraščenost nove stavbe v dragoceno okolje, na spoštovanje njegove tradicije in lepote. Na nizki obodni del
torej, ki je zraščen z obstoječimi hišami in v katerem se glavni vhod široko razpira proti trgu Francoske revolucije,
obelisku in Plečnikovi NUK. In na zaporedje prostranih, sklenjenih razglednih in bralnih teras, ki višji del stavbe odmikajo
v notranjost kareja, torej povsem izven dragocenega vizualnega prostora znamenitih obodnih ulic.
V nenehnem izpopolnjevanju je projekt prepotoval skoraj 20 let in številna, vsakovrstna prilagajanja. Vendar sem
prepričan, da se je skoznje dodatno izčistil. Še posebej zaradi odličnega sodelovanja knjižničnih strokovnjakov,
arheologov in drugih sodelujočih ekspertov, pa tudi predstavnikov Unesca, ki so projekt usmerjali in ocenjevali. In seveda
zaradi vseh laskavih soglasij, ki so bila izdana za izdelani projekt tik preden ga je vlada umaknila.
Nekaj grenkega priokusa seveda ostane. Še posebej, ker je bil po potniški postaji in Apostolski nunciaturi to že tretji
pomemben ljubljanski projekt, za katerega sem zmagal na natečaju, pa potem iz takšnih ali drugačnih razlogov ni bil
realiziran.
Kot umetniku med arhitekti vam je, kot je zapisano v utemeljitvi Prešernove nagrade, še posebej blizu memorialna
arhitektura. Na tem mestu bi omenila Park spomina Teharje in ljubljanske Žale. Če bi obstajala lestvica arhitektur glede
na namembnost, kam bi jo umestili?
Kadar se lotimo takšnih projektov, se moramo zavedati Wittgensteinovega prepričanja, da smisel etike in estetike
razkriva neizrekljivo. V takšnem zavedanju postaneta vloga arhitekta in njegovo delo pri urejanju pokopališč in parkov
spomina izjemno subtilna, občutljiva in poduhovljena. In to seveda v razponu od generalne ureditve do zadnjega detajla.
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Treba se je zavedati, da mora imeti vsak delček prostora svojo simboliko in obredno funkcijo. Vsi posegi in ureditve
morajo biti taki, da pričajo o kljubovanju časa. Razgovor s časom, ki daleč presega človekov vek, je pravzaprav smisel in
vsebina takšnih ureditev. Zato vsekakor sodijo med zahtevnejše arhitekturne naloge.
S Plečnikom ste povezani na več načinov; vaš oče je bil njegov učenec, prenavljali ste njegov NUK. Kako bi opisali vaš
odnos do Plečnika in kako ocenjujete odnos Slovencev do "velikega arhitekta", kot ga označujejo?
Moj odnos do Plečnika je predvsem ustvarjalno intoniran. V vsakem njegovem delu, načrtu ali skici se spontano razpre
kreativna nasičenost, ki je neusahljiv vir zanimanja, občudovanja pa tudi novih ustvarjalnih spodbud. Obenem pa je
Plečnikova brezmejna predanost iskanju popolnosti za drugega arhitekta večen vzor, spodbuda in zaveza.
Ob razmišljanju o odnosu Slovencev do Plečnika pa je treba izpostaviti naše naraščajoče pomanjkanje odnosa do
arhitekture nasploh. O arhitekturi je premalo govora v šolah in tudi kasneje. Tudi zato naš prostor vse bolj zasedajo
stavbe, ki sploh niso arhitektura. Seveda imamo vrsto odličnih arhitektov. Vendar je njihov opus v primerjavi s poplavo
konfekcijske in podpovprečne arhitekture žal komaj zaznaven.
Kaj vam pomeni Prešernova nagrada, tudi v luči tega, da so arhitekti redko med dobitniki; nazadnje jo je prejel leta 2003
Vojteh Ravnikar, pred njim leta 1984 Oton Jugovec?
Vse nagrade so prijetne spremljevalke. Seveda pa ima Prešernova nagrada poseben pomen in zven. Po eni strani je
priznanje za minule dosežke, po drugi pa tudi vzpodbuda za bodočnost. Kajti tudi ustvarjalci po dolgi prehojeni poti še
vedno optimistično zremo v prihodnost in v nove izzive. Ti, skoraj dvajsetletni zamiki v podeljevanju Prešernove nagrade
za arhitekturo, ki jih omenjate, seveda niso odraz slabe kvalitete v slovenski arhitekturi. So prej posledica splošnega
nezanimanja za arhitekturo in podcenjevanja njene usodne pomembnosti v narodovi tradiciji, kulturi in identiteti.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Daljša različica pogovora je objavljena na Misli.
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(FOTO) Mestna občina Maribor načrtuje obnovo promenade od
Mladinske ulice do Treh ribnikov. Zakaj bodo v mariborskem
parku le rdeče vrtnice?

Odpri galerijo
Obnova Mestnega parka, o kateri
Andrej Petelinšek

se

govori

že

več

let, se

bo začela

še letos.

Kdaj bo končana? Tudi

letos,

obljubljajo.

Nina Ambrož

14.01.2021, 04.00

Za obnovo promenade v Mestnem parku
strokovnjaki Stare, Jenčič in Krivec

je

predvidenih 3,6 milijona evrov. Kaj pravijo

Da se je županska ekipa osredotočila na zunanjo podobo mesta, je očitno. Lošči, ureja in obnavlja trge in ulice, riše nove
platforme. Med načrti je tudi obnova promenade v glavnem parku na levi strani Drave, za kar je predvidenih 3,6 milijona
proračunskih evrov "Mestna občina Maribor se je za prenovo Mestnega parka odločila zaradi dotrajanosti obstoječih utrjenih
poti," v občinski službi za odnose z javnostmi utemeljujejo, zakaj je potreben ta projekt. Izvedba je načrtovana še letos. Tudi
.
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zaključena naj bi bila v tem letu. Kaj to pomeni za sprehajalce in kako idejo komentirajo strokovnjaki vpletenih področij?

Večjih oblikovnih, prostorskih sprememb
Andrej Petelinšek

ni v

načrtu. Bodo pa popravljeni stopnice

in tlaki.

Podoba ostaja enaka
"V sklopu obnove bodo zamenjani obstoječi tlaki, stopnice, robni elementi, vodovod in elektroinštalacije. Obnove bodo deležne
tudi fontana in zasaditve znotraj območja promenade," pojasnjujejo občinarji. "V sam park se z obnovitvenimi deli ne bo
posegalo. Tako bo videti enako, promenada pa bo obnovljena na način, kot je bila prvotno zasnovana in skladno s soglasji zavoda
za varstvo kulturne dediščine, zavoda za varstvo narave in prvotnih avtorjev," trdijo. Novih elementov torej ne bo. Širina poti
in gredic se ne spreminja. Promenada, gre za središčno pot od Mladinske ulice do začetka Treh ribnikov vključno z
območjem (občinske) gostilne in arkadne hiše, bo v času obnovitvenih del zaprta za sprehajalce. Kako dolgo, še ni znano. A
obljubljajo ureditev obhodnih poti, tako da bo sprehajanje mogoče in bo park prehoden.
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V načrtu je tudi obnova fontane.
Andrej Petelinšek

Obnovo je zasnovalo mariborsko podjetje za arhitekturno projektiranje Arhiteza Saša Pocajta in Mateje Katrašnik
Arhitezo je med drugim mogoče zaslediti pri kar nekaj javnih projektih, recimo pri postavitvi občudovanega skate parka v
Mariboru in obnovi problematičnega kopališča Pristan. Kdo bo kopal in sadil po parku, še ni določeno, saj je javno
naročilo za izbiro izvajalca še v teku.
.

Mariborski Mestni park je oaza mesta, obsega več kot 50 hektarjev in je priljubljena sprehajalna, rekreacijska, koncertna točka.
V parku je okrog 1600 dreves.
- Nastal je leta 1872 in ohranil historični koncept oblikovanja v krajinskem slogu.
- Načrt za ureditev široke promenade je v petdesetih letih prejšnjega stoletja izdelal Ljubo Humek. V osemdesetih letih so jo podaljšali.
- Sprehajališče ob ribnikih so uredili Borut Pečenko, Tom Pirkmajer, Niko Stare in Jože Požauko, za kar so prejeli Plečnikovo nagrado.
-

Mirna cona, nove luči in trajnice
Krajinski arhitekt Niko Stare , v času župana Alojza Križmana mestni krajinski arhitekt, avtor ureditve Treh ribnikov in
zgornjega, novejšega dela sprehajališča, zagovarja stališče, da mora biti park mirna cona, namenjen pasivni rekreaciji,
skratka sprehajalcem, in ne aktivni, denimo kolesarjem. Upa, da bo promenada v osnovi ostala takšna, kot je, le lepša,
sveža. Občina ga je povabila, da napiše recenzijo Arhitezinega projekta. "Naredil sem manjše korekcije, na primer glede klopi
in betonskih palisad zahodno od rondoja, ker les hitro propade. Predlagal sem zamenjavo svetil, ker so ta neprimerna v tem
prostoru. V rondoju sem zahteval enobarvne vrtnice. Sprva niso upoštevali mojih avtorskih pravic, naročili so zasaditev rozarija in
13
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različnih barv vrtnic, vendar mislim, da je monokromatska zasaditev oziroma ena barva bolj učinkovita. In
meni Stare. Tako so se zedinili, da bodo na osrednji sprehajalni poti rdeče vrtnice.

Niko Stare: "Sprva so naročili različne barve vrtnic. Vendar
Tadej Regent

je

monokromatska zasaditev bolj učinkovita.

In to

mora

biti

to

mora

biti

rdeča,"

rdeča."

"Namesto enoletnic, ki so marsikje v Mariboru, naj sadijo trajne rastline in različne nizke grmovnice, ker menjava enoletnic
predstavlja visoke stroške," razmišlja krajinski arhitekt. Kritičen je, (krajinsko) stroko se na splošno premalo upošteva,
pripomni. Za mikro urbano opremo (klopi, koše, korita, označevalne table itd.), ki bi v mestu morala biti enotna in ne
raznolika, kakršna je sedaj, Stare predlaga posebni natečaj.

Prednost naj imajo drevesa
Naravovarstveniki posebnih, večjih pogojev niso postavili. Računajo, da bodo njihove pripombe upoštevane. Nobeno
drevo ne bi smelo pasti, nove zasaditve in menjava starih, propadajočih dreves pa so v parku utečena praksa. Dve veliki
bukvi v začetku sprehajališča, ki bi komu lahko vzbudili vtis, da omejujeta promenado, ne bosta posekani.
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Samo Jenčič: "Dela se morajo izvajati tako, da
Andrej Petelinšek

se

spoštuje varstveni režim

in

ne poškoduje koreninskega sistema dreves."

"Prednost morajo imeti drevesa. Dela se morajo izvajati tako, da se spoštuje varstveni režim, v prvi vrsti, da se ne poškoduje
koreninskega sistema dreves," izpostavlja Samo Jenčič iz mariborske enote zavoda za varstvo narave. Dotrajanost stopnišč in
popokanih, udrtih plošč na promenadi je po ocenah strokovnjakov za naravo in kulturno dediščino posledica
obremenitev, vožnje težkih kamionov ob prirejanju večjih kulturno-zabavnih prireditev, čemur promenada ni bila
namenjena, in zimskega pluženja.
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Miran Krivec: "Predlagali smo, da
Andrej Petelinšek

Miran Krivec

se v

stranske robnike vključi dodatna osvetlitev, vendar

se

s

tem niso strinjali."

mariborskega zavoda za kulturno dediščino razlaga, da so zaradi prireditev predlagali, da "se pripravi
infrastruktura, priključki za elektriko in vodo. Predlagali smo, da se v stranske robnike vključi dodatna osvetlitev, vendar se s tem
niso strinjali." Materiali ostajajo enaki, zgodba s kakšnimi uvoženimi, spornimi tlaki, ki se je marsikomu vgravirala v
spomin, naj se ne bi ponovila. "Betonski teraco bo tam, kjer je že betonski teraco. Pri granitnih stopnicah, ki so iz granita, je
problem v nosilni konstrukciji oziroma temeljih in to bi morali popraviti," sklene Krivec.
iz
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Okoljsko ministrstvo znova omejuje nevladnike
Minister za okolje Andrej Vizjak rad pove, da je eden ključnih ciljev njegovega mandata skrajšanje
postopkov in pospešitev umeščanja objektov v prostor. Kot kaže, eno večjih ovir prepoznava v
nevladnikih, saj so ti vedno znova žrtve zakonskih sprememb. S spremembami zakonov o urejanju
prostora in o varstvu okolja bodo znova potegnili kratko.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Varuhi narave so lani večkrat protestirali proti spornim spremembam okoljske zakonodaje, nevladne organizacije pa so spremembe
poslale v ustavno presojo. Ministrstvo za okolje jih ne sliši in nadaljuje s spornim spreminjanjem zakonodaje. (Foto: Luka Cjuha)

Na ministrstvu za okolje poskušajo znova omejiti zakonske vzvode, ki jih naravovarstvenim
organizacijam priznava okoljska zakonodaja. Iz predloga zakona o urejanju prostora, ki je v
medresorskem usklajevanju, je izginil člen, ki omogoča sodno varstvo. Na podlagi tega člena so
lahko posamezniki in naravovarstveniki sprožili upravni spor zoper prostorske izvedbene akte. Zdaj
to pravico in »zadnjo okoljsko varovalko«, kot ji pravijo, izgubljajo. Prepričani so, da bodo z novimi
pravili investitorji lahko začeli gradnjo tudi škodljivih industrijskih objektov ali predelovalnic
odpadkov in jih nihče več ne bo mogel ustaviti. To pa ni edina sprememba okoljske zakonodaje, ki
omejuje nevladnike.
Ta omejitev je že druga v letu dni. Že spomladi je namreč okoljsko ministrstvo v sklopu
protikoronskega zakona zaostrilo pogoje za sodelovanje naravovarstvenih organizacij
postopkih. »Nevladne organizacije, ki delujemo v javnem interesu na področju varstva
narave, smo že dlje časa trn v peti vsem, ki želijo izvajati projekte ne glede na njihove
je vzroke strnil Andrej Gnezda iz Umanotere.

drugega
upravnih
okolja in
posledice,«
v

Nevladniki kot zaviralci postopkov
Spremembe zakonodaje so sicer povsem v skladu z načrtom, ki ga je ob nastopu svojega mandata
razkril okoljski minister Andrej Vizjak . Večkrat je poudaril, da je treba odpraviti birokratke ovire,
pospešiti izdajo okoljskih dovoljenj in skrajšati postopke. Njegovo ministrstvo v tej maniri letos
načrtuje številne zakonske spremembe, ki bodo dale pospešek gospodarskemu razvoju in – kot
kaže – degradaciji okolja. Uradno napovedujejo, da bodo novosti skrajšale birokracijo pri
pridobivanju gradbenih dovoljenj in umeščanju v prostor ter poenostavile postopke – to pa naj bi
dosegli predvsem z izrinjanjem okoljevarstvenikov iz postopkov.
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Tudi najnovejše spremembe zakona o urejanju prostora, te so zdaj v medresorskem usklajevanju,
naj bi po mnenju ministrstva prinesle učinkovitejše vodenje postopkov priprave prostorskih aktov.
Na ministrstvu so priznali, da so med javno obravnavo dobili največ pripomb prav na člen, ki zadeva
sodno varstvo, a se mu ne bodo odpovedali. »Ob analizi pripomb in ob dejstvu, da je zoper zdaj
veljavni člen, ki ureja sodno varstvo zoper prostorske izvedbene akte, podana zahteva za presojo
ustavnosti na ustavno sodišče, smo presodili, da pravno varstvo tudi brez tega določila ni
okrnjeno,« so zapisali. Vsak, ki izkaže pravni interes, lahko vloži pobudo za oceno ustavnosti
predpisa ali akta, torej tudi prostorskega.
Zavračajo tudi očitke nevladnikov, da »bodo lahko investitorji začeli gradnjo tudi za okolje škodljivih
objektov in jih nihče več ne bo mogel ustaviti«. V pripravi prostorskih izvedbenih aktov namreč
sodelujejo številni nosilci urejanja prostora ter različne stroke, ki prav tako varujejo okolje,
poudarjajo.

Izločeni

iz

okoljskih postopkov

Opisane spremembe pa niso edine sporne zakonske spremembe. O spremembah zakona o varstvu
okolja, ki jih je aprila lani prinesel drugi protikoronski zakonski paket, še vedno presoja ustavno
sodišče. Te so, spomnimo, drastično omejile nevladnike v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj, saj
jim je vlada za sodelovanje določila tako ostre pogoje, da jih večina ne izpolnjuje. Ustavno sodišče
je spremembe začasno zadržalo, končne odločitve pa še ni sprejelo. Ne glede na to pa je okoljsko
ministrstvo z vnovičnimi spremembami zakona nevladne organizacije s statusom delovanja v
javnem interesu dodatno omejilo in določilo, da ne morejo več nastopati kot stranke v postopkih, kot
so doslej, pač pa lahko vložijo pritožbo šele po koncu postopka, ko bo odločitev o posegu že
sprejeta. Spremembe so v javni obravnavi.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Nevladniki opozarjajo, da se okolje ne more braniti samo, zato je pomembno, da ga lahko v uradnih
postopkih zastopajo oni. To pravico jim je priznala tudi država, ki jim je podelila status delovanja v
javnem interesu. Z aarhuško konvencijo pa se je zavezala, da bo glasnike narave tudi spoštovala.
»Očitno se oblast ne zaveda dolžnosti, ki smo jih z ratifikacijo te konvencije prevzeli, ali pa ji za to ni
mar,« so zapisali.
»Sodelovanje nevladnih organizacij v postopkih omogoča soočanje mnenj in reševanje spornih
vprašanj takrat, ko je to smiselno. Če se lahko z načrtovanimi projekti seznanimo šele na koncu, ko
je že vse odločeno, se bo vsak pomislek sprevrgel v spor, ki se lahko vleče leta. To pa postopkov ne
krajša, ampak jih podaljšuje,« je dejal Marko Peterlin z Inštituta za politike prostora. Uroš Macerl ,
predsednik Eko kroga, ki je za svoja prizadevanja v boju s cementarno Lafarge prejel več
mednarodnih okoljskih nagrad, pa je opozoril, da bi ta cementarna še danes nezakonito sežigala
odpadke, če bi pred leti veljala tako skrajno omejena možnost sodelovanja nevladnih organizacij v
postopkih, kot to zdaj predlaga ministrstvo.
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Pičlih 130 dni
za notranjo

in zunanjo

prenovo
Odprtje je predvideno

Hotel Brdo

junija, tik pred predsedovanjem
Slovenije svetu EU
naj

Medtem ko

bi se zadnja

odprodaje

faza

la Brdo

den,

pri

Kranju

se je koprsko

treh v novem,

hote-

opreme

že tretjem javnem

izvedenem

končala ta te-

znašala naj bi okoli

podjetje

z DDV

Ma-

kro

5 gradnje,

ki je pred tednom

toliko nižji ceni.

podpisalo

pogodbo

vlaga

notranjo

za celo-

in zunanjo

preno-

hotela, že lotilo ureditve

decembra

-

11.500 evrov

se postavlja vprašanje o

-

dni

stno

»Družba

v izobraževanje

nenehno

kadrov

in

sledi sodobnim razvojnim trendom v gradbeništvu. Poleg tega

precej optimističen časovni načrt.
»Daje časa malo, se zavedamo
tako

mi, ki vodimo projekt, kot iz-

vajalec, vendar sem prepričan, da
bodo

naredili vse,

iz pogodbe
da se bo

da

bodo zaveze

uresničene. Verjamem,

delalo

dan

in

noč,« na

imamo

vljamo gradbiščne ograje,

pisar-

dolgoletne izkušnje v gradnji in prenovi hotelskih komple-

to odgovarja Marjan Hribar, v. d.
direktorja javnega gospodarskega
zavoda Brdo. Zavod je vlada

ne in garderobe,

lahko

ksov,

novembra lani s

vo

gradbišča.

organizacije

da

tvena in gradbena

in

»Posta-

bomo

v prihajajočem tednu

začeli ruši-

dela,« so

nam

povedali.

Saša

Bojc

Prenova
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razpisu,

naj bi bila končana v

nekaj več kot

štirih mesecih

izkušnje so nam pomagale

pri pripravi ustrezne ponudbe
hotela Brdo, kar

prenovo

za

bo tudi

za upravljavca

območja

13.

določila

sklepom

obnove

hotela Brdo in vstopnega objekta

ključno za izvedbo. Na začetku

v park, s čimer je od general-

smo osredotočeni na usklajeva-

nega

nje projektov

pristojnost

in pripravljalna

dela na objektu. Sočasno poteka
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vlade prevzel
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nad izvedbo

in
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dili na Hrvaškem, pa hotela Iliča
v Zagrebu ter Girandella Valamar
Collection resort v Rabcu.

so napovedali,

prenovo

hotela se zdi

pogodbo

6. januarja

podpisali

z izvajalcem,« je povedal

Hribar.

fizičnih dogodkov ne bo mogoča,
videokonferenčna organizacija

je predvidena

nekaterih dogodkov oziroma odpoved dogodka,
če je ta mogoč le v fizični obliki. Odločitve bomo
sprejemali v sodelovanju z epidemiološko ekipo,
ki nam bo svetovala med predsedovanjem.
Urad

vlade

za

komuniciranje
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rešitvi

smo najbrž za

pa

strokovna

prostor v

predsednika

hotela, ki

prenova

nastanitveni

v zadnjem hipu, kije ni izbrala strokovna
arhitekturnem natečaju, temveč je bila izbrana z javnim

dosedanji

priložnost,

(idejni

1975 zgrajen kot

in

po arhitekturni

žirija na javnem

ki

1973

osebje jugoslovanskega

naročilom.

na najpomembnej-

ali je

območju pri nas upravičena zgolj

predsedovanjem

med

novljen

pomislek,

je umesten

prenovi

protokolarnem

dogodkih

pričakujejo tudi
v nastanitvenem

po

kot

smislu.

HOTEL

Idejna
leta

zasnova Arh arhitekture Krušeč,

2018.

Računalniški

prikaz

Ark

ki

je zmagala

arhitektura

na javnem

natečaju

Krušeč
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■L

Hotel

V

~

stoji

na

posestvu

Prenovili ga bodo

gradu Brdo

po idejni

zasnovi

pri

Kranju,

ki

je območje

pod

naravno

zaščito (Natura

projektantskega biroja Esplanada arhitekta

2000)

in

Ruperta Goleta, ki

kulturni spomenik državnega pomena.

je bil

izbran

tik pred

zdajci

na

Foto

'b

Uroš

‘

Hočevar

podlagi javnega naročila aprila

lani.
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OKOLJE

ORGANIZACIJE

NEVLADNE

Znova omejujejo nevladnike
sicer povki ga je ob
nastopu svojega mandata razkril okoljski minister Andrej Vizjak. Večkrat je
Spremembe zakonodaje

Minister za okolje Andrej
Vizjak rad pove, da je
eden ključnih ciljev njego-

skladu z

v

sem

poudaril, daje treba odpraviti birokrat-

vega mandata skrajšanje

ke ovire, pospešiti izdajo okoljskih do-

postopkov in pospešitev

in skrajšati postopke. Njegovo

voljenj

umeščanja objektov v prostor. Kot kaže, eno večjih

ovir prepoznava v nevladnikih, saj so ti vedno zno-

znova potegnili kratko.

znova

za

okolje poskušajo

zakonske vzvode,

omejiti

jih naravovarstvenim
priznava

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

predloga

okoljska

ki

organizacijam

zakonodaja.

Iz

zakona o urejanju prosto-

ki je v medresorskem usklajevan

ra,

nju,

je izginil člen, ki
Na podlagi

no varstvo.

lahko

omogoča sod-

in

posamezniki

stveniki sprožili
prostorske

tega člena so
naravovar-

upravni spor zoper

izvedbene akte.

Zdaj

to

»zadnjo okoljsko varoval-

pravico in

ko«, kot ji pravijo, izgubljajo. Prepri-

čani so, da bodo z novimi pravili investitorji

lahko začeli

škodljivih

gradnjo

industrijskih

tudi

birokracijo

predelovalnic odpadkov in jih nihče

več

ne bo mogel ustaviti. To pa ni
edina sprememba okoljske zakono-

daje, ki omejuje nevladnike.
Ta

omejitev je že druga v letu dni.

Že spomladi

zakona nevladne

mi

organizacije

pri

novosti

pridobivanju

dovoljenj

prostor ter

poenostavile postopke

pa naj bi

in

umeščanju

dosegli predvsem z

-

v
to

urejanju

prostora,

te

so

usklajevanju,

zdaj
naj

kot

določilo, da
stranke

pač pa
lahko vložijo pritožbo šele po koncu
postopka, ko bo odločitev o posegu

že

sprejeta.

doslej,

so

Spremembe

so

v

javni

obravnavi.
Nevladniki opozarjajo, da se okolje
more braniti samo, zato je pomembno, da ga lahko v uradnih postopkih zastopajo oni. To pravico jim
ne

Tudi najnovejše spremembe zakoo

v postopkih,

izrinja-

njem okoljevarstvenikov iz postopkov.

dodatno omejilo in

su

v

bi

po mnenju ministrstva prinesle učin-

tudi država, ki jim je podelila status delovanja v javnem inte-

kovitejše vodenje postopkov priprave

resu.

aktov. Na ministrstvu

prostorskih

so

priznali, da so med

je priznala

Z

aarhuško konvencijo pa se je
da bo glasnike narave tudi

zavezala,

javno obravnavo
dobili največ pripomb prav na člen,
ki zadeva sodno varstvo, a se mu ne

jo te konvencije prevzeli, ali pa ji za

bodo

to

»Ob

odpovedali.

analizi

pri-

ureja sodno varstvo

zoper prostorske izvedbene akte, podana zahteva za presojo ustavnosti
na ustavno sodišče,

smo presodili, da

pravno varstvo tudi brez tega določila ni okrnjeno,« so zapisali. Vsak, ki
izkaže pravni interes, lahko vloži pobudo za oceno ustavnosti predpisa
ali akta, torej tudi prostorskega.
»bodo

lahko

investitorji

začeli

gradnjo tudi za okolje škodljivih objektov in

jih nihče več ne bo mogel

ustaviti«.
vedbenih

V

pripravi

aktov

prostorskih

namreč

ni

mar,« so

zapisati.

»Sodelovanje

nevladnih organizacij

v postopkih omogoča soočanje mnenj

in reševanje spornih vprašanj takrat,
ko je to smiselno.

se lahko z načr-

Če

tovanimi projekti seznanimo šele na
koncu, ko je že vse odločeno, se bo
vsak pomislek sprevrgel v
lahko vleče leta.

To

spor; ki se
pa postopkov ne

krajša, ampak jih podaljšuje,« je dejal

Marko Peterlin z Inštituta za politike

Zavračajo tudi očitke nevladnikov,

da

iz-

sodelujejo

Uroš

prostora.

Macerl,

predsednik

Eko kroga, ki je za svoja prizadevanja
v

boju

več

s

cementarno

mednarodnih

Lafarge

okoljskih

prejel
nagrad,

pa je opozoril, da bi ta cementarna še
danes nezakonito sežigala odpadke,

številni nosilci urejanja prostora ter

če bi

različne stroke, ki prav tako varujejo

omejena možnost sodelovanja nevla-

ronskega

zakona zaostrilo pogoje za

pred

leti

veljala

tako

skrajno

okolje, poudarjajo.

dnih organizacij v postopkih, kot

sodelovanje naravovarstvenih organizacij v upravnih postopkih. »Nevlad-

Izločeni iz okoljskih postopkov

zdaj predlaga ministrstvo. x

Opisane

spremembe pa

ne organizacije,

sporne

zakonske

ki delujemo v javnem

interesu na področju varstva okolja in
smo

vsem,

ki

že

želijo

dlje

za-

veda dolžnosti, ki smo jih z ratifikaci-

pomb in ob dejstvu, da je zoper zdaj
veljavni člen, ki

»Očitno se oblast ne

spoštovala.

mi-

v

narave,

s

drugega protiko-

je namreč okoljsko

nistrstvo

sklopu

bodo

gradbenih

ali

objektov

da

napovedujejo,

medresorskem

ministrstvu

lo. Ne glede na to pa je okoljsko ministrstvo z vnovičnimi sprememba-

ne morejo več nastopati kot

na

/ Anja Hreščak

dišče je spremembe začasno zadržalo, končne odločitve pa še ni spreje-

dale pospešek gospodarskemu razvoju
kot kaže - degradaciji okolja. Urain
skrajšale

zakonov o urejanju prostora in o varstvu okolja bodo

da

statusom delovanja v javnem intere-

-

memb. S spremembami

vanje določila tako ostre pogoje,

jih večina ne izpolnjuje. Ustavno so-

ministrstvo v tej maniri letos načrtuje
številne zakonske spremembe, ki bodo

dno

va žrtve zakonskih spre-

Na

so

načrtom,

časa

izvajati

trn

v

projekte

niso

edine

spremembe.

spremembah zakona o varstvu

O

oko-

peti

lja, ki jih je aprila lani prinesel drugi

ne

protikoronski zakonski paket, še ve-

glede na njihove posledice,« je vzroke

dno presoja

ustavno

sodišče.

Te

so,

strnil Andrej Gnezda iz Umanotere.

spomnimo, drastično omejile

Nevladniki kot zaviralci

dnike v postopkih izdaje gradbenih

postopkov

dovoljenj, saj jim je vlada za sodelo-

nevla-

to

Uroš Macerl je opozoril,
da bi cementarna Lafarge
še danes nezakonito sežigala

odpadke, če bi pred leti veljala
tako skrajno omejena možnost

sodelovanja nevladnih
organizacij v postopkih, kot to
zdaj predlaga ministrstvo.
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Varuhi narave so lani večkrat protestirali proti spornim spremembam okoljske zakonodaje, nevladne organizacije pa so
spremembe poslale v ustavno presojo. Ministrstvo za okolje jih
ne sliši in nadaljuje sporno spreminjanje zakonodaje.
O

Luka Cjuha

<J
DNEVNIKA
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NINA

UNIV.

ARH

KRAJ.

INŽ.

DIPL.

Pri podiranju dreves
v mestih in parkih
moramo zaupati stroki
Arhitekti projektirajo zgradbe, urbanisti jih umeščajo v prostoi\oblikovanje odprtega prostora pa načrtujejo krajinski arhitekti. Tako kot Celjanka Nina Čebela, direktorica in vodja
projektov v Studiu Čebela, d. o. o., ki se je podpisala pod številne projekte. Narava je velika
učilnica znanja, pravi, žalosti pa jo, kakšno zapuščamo našim potomcem.
»
»
Je bil vstop na področje
ske arhitekture,

ki v

•

Vstop

urejenosti odprtih (javnih in pri-

v Oplotnici, kjer sem sodelova-

vatnih) prostorov z vsebino, zato je tudi vedno več priložnosti

la

krajinske

se je
arhi-

tekture na Biotehniški fakulteti
Univerze v Ljubljani, ki mi je
dal

široko

znanje.

A ko

prideš

načrtovala

•

projekte krajinske

trg

obdržati.

Glavni

težje

se je

delež projek-

v našem biroju je vezan na
arhitekturo, a vedno bolj se vsi
tov

skupaj

zavedamo

pomembnosti

še

posebej

bi

Projektov je bilo res že kar
Če se osredotočim le

lahko

večje

na

arhitekture,

izpostavila

nekatere

ureditve javnega značaja,

so postavitev spomenika Tinetu Lesjaku v mestnem parku

kot

tako

z novo

blagovne

pri

Sodelovala

starega

V Celju

orglami,

sem

ureditev

McDonald‘s

z zasaditvijo
znamke,

na

v barvah
ginkovim

gručo

ambrov-

sem

krajinsko

senzoričnega

Glasbeni

Ipavcev

igrali

ditvi

Načrtovala

ureditev

otroškimi

šoli

parka

skladateljev

v Šentjurju, s fontano,
senzoričnimi

netipič-

in

izbra-

nim materialom za spodbujanje
čutil.

zunanjo

drevoredom in

cev.

nimi

ureditev

nova

vsebino.

pri restavraciji

Katjo

mestnega parka

nastala

Hudinji

izpostavili?

nekaj.

težko,

Znotraj

Podpisali ste se pod različne

piti

ni

Majer.
je

projekte. Bi katerega

kiparko

z akademsko

za načrte krajinske arhitekture,
ki se tudi realizirajo.

na konkretno delovno mesto, je
tako, kot bi začel z nule. Vstona

Kobe

še

na to področje

začel s študijem

Brigita

krajin-

Sloveniji

zelo razvita, težaven?

ni

Piše:

Foto: Nataša Muller

za Ipavčevo

sem

pri

Ipavčevega

urevrta

na Zgornjem
trgu v Šentjurju, z vsebino protokolarnega

hišo

objekta

za

poroke

listin na prostem,

in podpise

pri ureditvi Parka spominov
Ponikvi
je

bila

pri Šentjurju.
tudi

menska

Izvedena

načrtovana

večna-

s portalom za
predstave pred Ipav-

ploščad

lutkovne
čevim

in

na

kulturnim

centrom

v

Šentjurju.
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•

moji prvih zasnov je

Ena

bila ureditev
podjetje
ščadjo

dela v

vhodnega

Cetis,

z

vstopno

plo-

izvedbo dodatnega

in

voznega pasu za lažje vključevanje na glavno cesto.

vala sem

Zasno-

zunanjo ureditev pri

poslovilnih objektih v Laškem,
Štefanu, Kristan

Sv.

na

ureditev

zunanjo

otrokom s poseb-

namenjeno

potrebami

nimi

in

vrhu in
zasaditev,

v

Dnevnem

Dobrna

varstvo

v Celju.

Ure-

dila sem vstopno ploščad pred
Muzejem baroka v Šmarju s pogledom in povezovalno potjo na

Roka.

kalvarijo sv.

Zasnovala

ureditev vstopne ploščadi
športnih igrišč pri

in umestitev

šoli Planina pri Sevnici

osnovni

in se

slike

še

prišlo šele čez

ureditve

nekaj let. Pomembno pa je tudi
vzdrževanje vrta in obrezovanje
rastlin.

krajinskega arhitekta

Pristop

do strank je individualen in izjemno pomemben. Da ne

bo

poznejših razočaranj, kajne?

bo

•

Seveda.

Uporabnike, pa naj

družina v hiši ali skupina ljudi, ki jim je odprt prostor
namenjen, moraš najprej dobro
to

spoznati, spoznati njihov način
življenja, hobije, potrebe in želje. Pomembno je tudi to, koliko

bodo kasneje pripravljeni
urejanje in vzdrže-

časa

žrtvovati za

ter pri osnovni šoli in vrtcu Ponikva pri Šentjurju itd.
Vesela sem, da se posveča

vanje vrta. Nekomu je to v uži-

vedno

treba prilagoditi celotno ureditev vrta oz. prostora. Poudarek

•

več

pozornosti oblikova-

nju zunanjega

prostora z zasadi-

tek

in sprostitev,

goče v breme in

tvijo tudi pri novih poslovnih in

je v

industrijskih objektih. Tako smo

saj

npr. na

željo investitorja ob pro-

izvodni objekt v industrijski coni Bukovžlak zasadili tudi sadna
drevesa

in

sadne grmovnice.

smeri krajinskega projektiranja

in oblikovanja. Neredko se ljudje sami lotijo tega nesistemat-

sko, neuko in kasneje ugotovijo,
da bi bilo bolje poiskati strokovnjaka, da bo vrt imel dolgi rok
trajanja.

•

rok

Dolgi

ima le skrbno

trajanja

lahko

preučena in načr-

tovana ureditev in zasaditev. Če
si

uporabnik sam ureja svoj zu-

nanji bivalni prostor, je to mno-

ki omogočajo bivanje

sobe,

•
bi šla

tudi

spoznanja

po-

zasaditvijo prostor

dobi le še dodano vrednost, a se

te

dreves.

tujcev. Je pa kar nekaj dvorišč,

drugačno rešitev ureditve z na-

ki

menom,

so

zaradi

atraktivna,
vsebine

pritegnejo

praktičnega znanja

in

(ponudbe) tudi

živijo. V zadnjih letih se je mestna

občina

lotila

prenove

glavna
se

pozabiti, da jim je, poleg urejenosti, potrebno dati (omogočiti)

sreče,
Se

da

tudi vsebino.

pa

načinov

oblikovanja odprtega javnega
prostora, mestne krajine, kot tu-

Dober vrtnar naj bi imel ostro
sekiro in topo srce.

smo zelo občutljivi

A Celjani

na podiranje

dreves. Res morajo naša dreve-

sa padati? Že eno staro veliko

di privatnih vrtov. Že kot turist
lahko vidiš, katere so tiste atrak-

drevo ohladi ozračje tako kot

cije, ki privabljajo. To so poleg

20 sobnih klimatskih naprav.
Pri podiranju dreves v me-

same

narave

in naravnih

čudes

atraktivna arhitektura in skrbno oblikovan odprt javni prostor

-

trgi in parkovne ureditve.

na višji

Z

in

študij v tujino.

na

del čez čas odstraniti, da lahko
naredi kakšen dodaten element
v prostoru, za katerega prej še
vedel, da ga bo imel. Zato
ni
je pametno, da se že v začetku
naredi načrt ureditve z vsemi
želenimi elementi v proštom,

imela

Nisem

rezerve

jih lahko izvaja

znanja

rada odpravim na potovanja v
tujino, s čimer si polnim paleto

ga mestnega jedra daje vtis priki si ne želi pogledov

vatnosti,

nih ulic. Upam, da pridejo
vrsto tudi dvorišča. A ne sme

Ste se po

V tem

se

na

prostem.

del za delom. Velikokrat se
zgodi, da mora kakšen izvedeni
no,

stopoma.

pogojem je

funkcionalnosti ureditve,
so vrtovi podaljšek dnevne

gokrat nenačrtovano in parcial-

ki

drugemu mo-

tem

odpravili tudi v tujino?

Oblikovanje vrtov je ena izmed

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

rastejo

spreminjajo, in da bo do naj lep-

za usposabljanje, delo in

centru

sem

je treba zavedati, da so rastline

živa tvorba, ki z leti

mesta

imamo pri
in

nas še

potenciala, da

veliko

•

se

Če

je ocena

pozitivna,

je treba potruditi in poiskati

da se drevesa ohrani.

Verjamem, da imate radi svoje

delo, pa vendar, kaj bi bila vaša
druga opcija?

•

Ne

opcija.

bi bila druga

vem,

kaj

Že

otroštvu

v

starša zelo povezala

sta

še posebej oče, ki je arhitekt.
Vedno zelo uživam, ko otrokom predstavljam skrivnosti
narave.

Odpeljem jih v

mestni

park, gozd, travnik ali le v .naravo'

v mestu, kjer

odkrivamo

oblike listov, cvetov, hrapavost
lubja, oblike krošenj

...

Narava

je velika učilnica znanja. Če jo
razumemo, jo tudi bolj cenimo,
in skrbimo zanjo.
žalostno je, kakšno zapuščamo našim potomcem. Nara-

spoštujemo

mestnih parkih moramo
zaupati stroki. Arborist oce-

Zelo

ni stanje, vitalnost,

va ni naša last, ampak smo
le sposodili.

stih

in

potencialno

varnost

življenjsko

in

dobo

me

z naravo,

si jo

naša

nadgradimo in dvignemo
nivo

udobja bivanja na

prostem.

Ste kdaj pokukali na dvorišča
celjskega mestnega jedra? Pred

30 leti so bila v boljšem stanju
kot danes. Jim mestna občina
namenja dovolj pozornosti?

• Pozornosti

ni nikoli preveč.

Večina dvorišč celjskega

stare-

Narava je velika učilnica znanja. Ce jo razumemo, jo tudi bolj cenimo, spoštujemo
in skrbimo zanjo.
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