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Članicam in članom občinskega sveta
Občine Straža

Zadeva:

Poročilo o izvedenih delavnicah s tematiko Ureditev jedra naselja
Straža v kontekstu razvoja celotne občine

Predlagatelj:

Alojz Knafelj-župan

Namen:

seznanitev

Pravna podlaga:

Statut Občine Straža (Uradni list RS, št. 07/07 in 27/08), Poslovnik
Občinskega sveta Občine Straža ( Uradni list RS, št. 14/07 in 27/08).

Poročevalec:

Predstavniki fakultet

Obrazložitev:

Občina Straža se je odločila, da organizira plansko, urbanistično
arhitekturno delavnico za namen Ureditve jedra naselja Straža v
kontekstu razvoja celotne občine in s pomočjo te, pridobi najustreznejšo
rešitev ureditve občine iz okoljskega, prostorskega in ekonomskega
vidika. Delavnice terensko delo je potekalo od 11.-13.3.2011. Zaključek
delavnice z razpravo in javno predstavitvijo se predvideva v mesecu
juliju 2011.
Delavnico vodi Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v
Ljubljani v sodelovanju z Občino Straža. Na delavnici so sodelovale še
Fakulteta za arhitekturo in Biotehniška fakulteta – Oddelek za krajinsko
arhitekturo. Delavnice so potekale z 20-imi študenti, pod mentorstvom
pedagogov iz sodelujočih fakultet Univerze v Ljubljani. Organizirane
so bile v okviru rednega dodiplomskega študija pri predmetu Seminar
prostorskega planiranja v 4. letniku univerzitetnega študija geodezije,
prostorska smer. Vključeni so bili tudi arhitekti, gradbeniki, geografi ter
študentje krajinske arhitekture zaključnih letnikov. Zasnovane so bile z
delom na terenu in dodelava in zaključek na fakulteti. Dela potekajo v
mešanih skupinah, v katerih sodelujejo študentje vseh strok, tako da je
zagotovljena interdisciplinarnost.
Občina Straža je pred izvedbo delavnic na terenu, predstavnike fakultetmentorje seznanila s prostorsko problematiko in podala vsebinska
izhodišča za izvedbo urbanističnih delavnic (glej prilogo). V času dela

na terenu je Občina poskrbela za prenočišča študentov in mentorjev ter
za prehrano v času bivanja v naši Občini.

Finančne posledice: Občina Straža financira iz proračuna za leto 2011 izvedbo delavnic s
prenočišči in prehrano, z vsem materialom, ki je potreben za izdelavo
makete, brošure ter honorarje mentorjev.

Predlog sklepa:
Občinski svet občine Straža se je seznanil z delom organiziranih delavnic s tematiko
Ureditve jedra naselja Straža v kontekstu razvoja celotne občine.
Župan
Alojz Knafelj l.r.
Priloge:
-Izhodišča in program urbanistične planerske delavnice »Straža pri Novem mestu 2011«.

