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IZOLA PO REFERENDUMU
PARLAMENT PRESTOPI POSLANCEV
GOSPODARSTVO VISOKA RAST, VISOKA
REVŠČINA RAZBIJAMO TABUJE MOJ
UČITELJ JE METALEC KULTURA KAZNOVANJE KRITIČNE MISLI SATIRIČNO ROPOTALO SUPERVOLILNI STRIP

LOKALNO

Z
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PiNA: program usposabljanja
za vodenja ustvarjalnosti
ulturno izobraževalno društvo PiNA je danes, po
K
letu načrtovanja in priprav, začela trimesečno usposabljanje vodenja ustvarjalnosti Creatorship, ki

združuje najnovejše raziskave in prakso na področju
razvoja vodenja podjetij ter organizacij.
Program, ki bo povečini potekal v Kopru in deloma
na spletu, so razvili z mednarodno ekipo strokovnjakov,
vključno z umetniki, oblikovalci, podjetniki, poslovnimi
voditelji, raziskovalci, poslovnimi svetovalci, organizacijskimi hekerji in inovatorji.
»K prijavi vabimo interesente iz različnih javnih,
zasebnih in kulturnih sektorjev. Ti bodo postali del
medindustrijske mreže alumnov, ki si izmenjujejo
znanje in sodelujejo z namenom izboljšanja odpornosti
ter inovativnega potenciala slovenskega gospodarstva.« je o vsebini Creatorshipa povedala Sholeh Johnston, vodja usposabljanja.
Prva izvedba programa bo od 15. marca do 7. junija
2022, na voljo pa je štiriindvajset prostih mest. Več informacij o usposabljanju, ki bo letos s podporo ﬁnancerjev za udeležence brezplačno, je na voljo na spletni strani www.creatorship.eu.

Napoved preiskovalne
zgodbe

akaj so v Kopru pripravljeni plačati absurdnih pet tisoč evrov za kvadratni meter
stanovanja, pa stanovanja vseeno niso naprodaj? Minulo jesen je bolj ali manj neopazno mimo večine javnosti izzvenelo poročanje
lokalnih medijev o primanjkljaju stanovanj v
Kopru. Po ugotovitvah večih raziskav potrebuje občina Koper za blažitev stanovanjske
stiske približno tisoč novih stanovanj, v naslednjih letih pa še tri tisoč. V času, ko je bila
po vsej državi v ospredju stanovanjska problematika, ni bilo težko spregledati dejstva,
da je ta problem v Kopru mnogo večji kot v
drugih krajih. V Kopru trenutno - v nasprotju s potrebami številnih, ki še rešujejo svoj
stanovanjski problem - ni na voljo nikakršnih
rešitev.
Tako velika težava, kot je v Kopru primanjkljaj stanovanj, se ne pojavi čez noč. Koper
in njegovi prebivalci trpijo posledice napak,
ki so bile pri vodenju stanovanjskih politik
zagrešene v preteklosti.
Številni se še danes sprašujejo kaj je botrovalo nastanku stanovanjskih težav tolikšnih
razsežnosti in kako jih odpraviti. Je izhod iz
teh razmer še mogoč? Če je, kako?
Poleg odgovorov na ta vprašanja bomo v
prihodnjih številkah sproti razkrivali naše
ugotovitve v zvezi s tem kako je potekalo
načrtovanje, priprava in izvajanje stanovanjskih politik v Kopru. Vzporedno s tem
bomo poizvedovali o ukrepih, ki jih morebiti
načrtuje ali izvaja aktualno občinsko vodstvo,
ter preverili s kakšnim tempom odpravljajo
napake svojih predhodnikov.
Večina, ki na lastni koži občuti posledice
stanovanjske stiske v Kopru, si bolj kot ugotavljanja odgovornosti posameznih oseb in
ustanov za trenutno stanje ali prepoznavanja
zaslužnih za odpravo teh težav želi priti predvsem do štirih sten svojega doma in strehe
nad glavo. Da bi se kot skupnost iz današnjih
stanovanjskih tegob nekaj naučili, te težave
odpravili in jih ne ponavljali v prihodnje,
morajo v Kopru ugotoviti kaj natančno jih je
pripeljalo do trenutnih razmer.
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