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UPORABNA ETIKA VKLJUČUJOČEGA PROSTORA  
ZA VARNA IN TRAJNOSTNA MESTA IN SKUPNOSTI 

 
INŠTITUT ZA RAZVOJ VKLJUČUJOČE DRUŽBE – IRVD  

KLINIČNI INŠTITUT ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA – KIMDPŠ  
UPRAVA RS ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN – UVHVVR  

 

  
 

Uporabna etika se kot praktična (sub)disciplina osredotoča na konkretne družbene probleme, s pripadnostjo 

in odgovornostjo do skupnih vrednot pa nas spodbuja k preudarnemu in strpnemu iskanju rešitev.  
 
Vabimo vas, da se nam 24. oktobra 2017 pridružite na odprtem dogodku, namenjenem Mesecu 
prostora 2017. Dogodek bo potekal v Hiši Evropske unije, Dunajska 22, Ljubljana, z začetkom ob 9. 
uri v dopoldanskem delu in ob 13.30 uri v popoldanskem delu. 
 
Dogodek je brezplačen, število prijav je omejeno. Udeležencem bodo na voljo osnovna okrepčila.   
 
Toplo vabljeni, da se nam pridružite: vključite se in prispevajte svoje mnenje, soustvarjajte aktiven 
odnos do varnega in zdravega življenjskega prostora, varne oskrbe s kakovostno hrano in pitno vodo! 
 

I. SKLOP 
 

Naslov 
dogodka: 

Varnost pred kriminaliteto in drugimi pojavi, ki ogrožajo življenjski prostor in naravne 
dobrine, prehransko verigo ter oskrbo z varno hrano in pitno vodo 

Čas izvedbe:  09 - 12.30  
- 08.30-09.00:  prihod in registracija 
- 09.00-10.30:  uvodni nagovori in prispevki 
- 10.30-10.45:  odmor  

- 10.45-12.30:  moderirana delavnica z oblikovanjem priporočil 

  

Kratka 
predstavitev 
 
 
 

Sodelujoči 

Če so 20. stoletje zaznamovale vojne za nafto, v 21. stoletju že poteka boj za življenjski 
prostor, hrano in vodo. Izgubili ga bomo, če ne bomo stopili skupaj, ljudje in institucije, da 
ohranimo prostor kot skupno dobro in vrednoto najvišjega reda: »Za preživetje ljudi in 
planeta Zemlja«. 
 

Na dogodku bodo sodelovali predstavniki: 
- Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa  
- Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin  
- Policije  
- Inšpekcije za okolje in naravo  
- Ministrstva za okolje in prostor 
 

Dogodek bomo sklenili z moderirano delavnico. S priporočili pa bomo skupaj opozorili na 
potrebo, da so vsebine, o katerih bomo razpravljali, upoštevane pri pripravi, sprejemanju in 
izvrševanju javnih politik, strateških dokumentov in predpisov na lokalni in državni ravni.  

 



II. SKLOP 
 

Naslov 
dogodka: 

Skrb za prostor kot skupno dobro pri vzpostavljanju etažne lastnine in ugotavljanju 
pripadajočega zemljišča  

Čas izvedbe  13.30 - 16.00 
- 13.30-13.40:   uvodni pozdrav in uvedba drugega sklopa dogodka 
- 13.40-14.20:   predstavitev dela Oddelka za etažno lastnino na področju vzpostavitve etažne lastnine  
                                in ugotavljanju pripadajočega zemljišča po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na   
                                določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1) 

- 14.20-16.00:   moderirana delavnica za oblikovanje priporočil 

  

Kratka 
predstavitev  
 
 
 

Sodelujoči 

Odprta vprašanja, komu dejansko pripada lastninska pravica v prostoru, povzročajo sodiščem 
nemalo težav. Neopredeljena situacija ljudi onemogoča pri urejanju lastninskih in drugih 
pravic. Medtem pa je tudi prostor kot skupno dobro izpostavljen različnim dejavnikom 
razvrednotenja (degradacije).  
 

Sodnice in sodniki Oddelka za etažno lastnino bodo predstavili svoje izkušnje in tudi s tem 
prispevali k pravnemu urejanju razmerij ter skupaj z udeleženci iskali priložnosti za izboljšanje 
stanja na tem področju. 
 

 Moderirana delavnica 
 
Kratka 
predstavitev  

 
S skupinskim delom v moderirani delavnici se bomo vključili v prizadevanja uporabne etike za 
odgovoren odnos do prostora kot vrednote skupnega pomena. V antičnem svetu so 
primerljivo dialoško metodo preudarnega in strpnega posvetovanja v javnih zadevah 
označevali z besedo isegoria. Sodobniki ji pravijo deliberativna, posvetovalna demokracija. 
Njeno bistvo je v Ustavi Republike Slovenije zajeto v logičnem zaporedju temeljnih načel in 
ustavnih določb, da je v Sloveniji oblast neposredno v rokah ljudstva, državljankam in 
državljanom pa so pod enakimi pogoji zajamčene (politične) pravice sodelovanja pri 
upravljanju javnih zadev. V zvezi s tem uporabna etika izraža tudi pričakovanje, da se pri 
urejanju prostora in drugih javnih zadev izogibamo pretiranemu zaostrovanju ali čezmerni 
polarizaciji »naših« in »vaših« interesov ter poskusov izsiljevanja, pritiskov ali groženj. 

  

 
 


