
                                                                                          

 

 
 

 

Posvet v okviru Meseca prostora sofinancira Ministrstvo za okolje in 

prostor na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov 

promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora. 

 

 
 
 
 
V okviru Meseca prostora 2017 vabimo na posvet 

 

Mediacija za trajnostno urejanje prostora 
 

ki bo potekal v petek, 13.10.2017 od 9. do 13.15 ure 

v Etnografskem muzeju v Ljubljani, Metelkova 2, Ljubljana 

(upravna stavba 1. nadstropje) 

 
 

Skozi urejanje prostora se udejanjajo strateške namere države in lokalnih skupnosti, usmerja 

razvoj družbe v skupno dobro, hkrati pa se udejanjajo tudi drugi interesi različnih akterjev. Ti so 

si pogosto nasprotujoči, zato je zgodnje prepoznavanje potencialnih konfliktov interesov pri 

urejanju prostora, njihovo upravljanje in razreševanje pomembno za bolj učinkovito vodenje 

procesov urejanja prostora, dovoljevanja posegov in gradenj. 

 

Posvet je namenjen odločevalcem in drugim deležnikom v teh procesih, da bi skupaj razmislili o 

mediaciji kot možnem načinu razreševanja konfliktov na tem polju po zgledu mediacijskega 

modela, kot se je razvil na področju zdravstva. 

 

Zaradi boljše organizacije dogodka vas prosimo, da se na dogodek predhodno prijavite na 

tej povezavi do 11.10.2017. 

  

 

Vabljeni! 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRa5mW3LHeUY4HQj1AwYhUDavgDSZScPvZvmzdCJPExmKHDg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRa5mW3LHeUY4HQj1AwYhUDavgDSZScPvZvmzdCJPExmKHDg/viewform


 

Posvet je delno financiran iz projekta Mreža za prostor - za trajnostno in vključujoče urejanje prostora, ki 

ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. 

prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, 

prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na 

področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, 

vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni 

ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih 

storitev. 

PROGRAM 

 

Od 9.00 do 9.45 - Aktualni izzivi procesov urejanja prostora 

Marko Peterlin, univ. dipl. inž. arh.  

(IPoP - Inštitut za politike prostora) 

 

Za učinkovito in trajnostno urejanje prostora je ključen proces dobrega sodelovanja in 

usklajevanja med različnimi deležniki. Aktualno stanje kaže na mnoge probleme teh procesov. 

Za preseganje tega stanja so potrebne sistemske spremembe, pa tudi boljše veščine za 

usklajevanje interesov. 

 

Od 9.45 do 10.30 - Mediacija na področju okolje/prostor 

mag. Senka Vrbica, univ. dipl. pravnica  

(Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC). 

 

Mediacija je eden izmed načinov razreševanja konfliktov tudi na področju urejannja prostora in 

varstva okolja, ima pa specifične posebnosti in potenciale, ki na področju upravljanja s konflikti 

pri urejanju prostora še niso izkoriščeni. Poznavanje področja pa je ključno za razumevanje 

narave spornih konfliktov in njihovega boljšega naslavljanja. 

 

10.30 – 10.45 – odmor za kavo in prigrizek 

 

Od 10.45 do 12.15 – Model upravljanja s spori na področju zdravstva 

Maja Zdolšek, univ.dipl. pravnica, mediatorka, trener mediatorjev 

(Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije) 

 

Kljub uveljavljenosti mediacije kot načina razreševanja konfliktov, se kaže, da specifike 

posameznega področja terjajo drugačen pristop – razvoj mediacije v sektorju od znotraj. Tako 

se je kot primer dobre prakse razvila mediacija s svojo mrežo mediatorjev na področju 

zdravstva.  

 

12.15 – 13.15 Razprava in zaključki 

 

 


