
Decembra 2015 so mesta z vsega sveta podpisala Akcijski dogovor 
Lima-Pariz (LPAA), ki sledi zavezam za zmanjšanje vpliva na pod-

nebne spremembe, sprejetim v okviru konference COP21. 70 odstot-
kov svetovne populacije bo do leta 2050 živelo v mestih, zato so prav 

mesta tista, ki bodo prevzela odgovornost za trajnostni razvoj in 
varovanje okolja. Eden od štirih kratkoročnih ciljev predvideva vz-
postavitev novih lokalnih politik, ki bodo omogočale boljše sodelo-

vanje med različnimi nivoji akterjev v mestih ter med različnimi 
strokami. V Sloveniji to odgovornost v prvi fazi prevzema 11 mestnih 

občin z izdelavo trajnostnih urbanih strategij. 

trajnostna urbana regeneracija POZIV ZA PRIJAVO in VABILO OBČINAM
 za sodelovanje pri projektu Trajnostna urbana regeneracija (TrUR)

TRAJNOSTNA 
U R B A N A 
REGENERACIJA

POZIV ZA PRIJAVO in VABILO OBČINAM za sodelovanje pri projektu Trajnostna urbana regeneracija (TrUR)

Enoletno sodelovanje občine in nevladnih organizacij pri projektu prebivalcem in okolju 
prijazne prenove izbranega dela mesta.

Skupina prostoRož in Inštitut za politike prostora bosta z eno slovensko občino na terenu 
izvedla aktivnosti, ki bodo prispevale k trajnostni urbani regeneraciji, ter skupaj z mestno 
upravo beležila proces prenove in njene učinke.

KAJ JE TRAJNOSTNA URBANA REGENERACIJA (TrUR)?

Trajnostno urbano regeneracijo (TrUR) razumemo kot sklop usklajenih dejavnosti, ki na 
izbranem urbanem območju s pomočjo sodelovanja med različnimi skupinami deležnikov 
izboljšuje urbano okolje in kakovost bivanja. 
Prednost takšnega pristopa je, da posamičnih okoljskih izzivov v mestih ne obravnava ločeno, 
ampak preko osredotočanjana prostor in ljudi, ki ga uporabljajo in z njim 
upravljajo, odgovarja na več okoljskih izzivov hkrati. 

Izveden pilotni projekt z vključevanjem prebivalcev.
Intervencija v izbranem urbanem območju bo prilagojena potrebam mesta: lahko gre za 
izvedbo aktivnosti na enem od javnih prostorov, izdelavo urbane opreme, začasno rabo 
pritličij, obnovo javnega prostora, ... 

Pomoč pri vključevanju prebivalcev v procese odločanja.

Pomoč pri projektnem povezovanju mestnih oddelkov in 
izobraževanje mestne uprave.
Pripravili bomo sestanke, predavanja in debate o  finančnih, okoljskih in socialnih pred-
nostih trajnostne urbane regeneracije, o trajnostnem načrtovanju in urejanju prostora z 
vključevanjem prebivalcev ter o primerih dobrih praks, ki so jih preizkusila druga evropska 
mesta.

Akcijski načrt dologoročne podpore in komunikacije s prebivalci.

Znanje o tem, kako delovati dolgoročno in kako podobne projekte izvajati v prihodnosti.

KAJ PRIDOBI VAŠA OBČINA? KAKO SE PRIJAVITI?

Svoj interes za sodelovanje izkažete z odgovorom na spodnja vprašanja, na katera odgovorite 
na povezavi:

https://urbanaregeneracija.typeform.com/to/AmxFz9

1. Kako vaša občina razume trajnost in kaj že počne na tem  področju? (max 500 besed)

2. Kako vaša občina razume vključevanje prebivalcev in kaj že počne na tem področju? (500                
besed)

3. Prosimo, predstavite najboljšo izkušnjo/najboljši projekt na področju trajnostnega urbanega    
razvoja v vaši občini. Lahko gre za projekt občine, nevladne organizacije ali javne ustanove v 
vaši občini.

4. Identificirajte največje ovire in težave, ki jih mora vaša občina premagati …
    a. da zagotovi trajnostni razvoj urbanega območja občine? (max 300 besed)
    b. da zagotovi večje vključevanje prebivalcev v procese odločanja o prostoru? 
        (max 300 besed)

5. Vzpodbujamo sodelovanje občin z nevladnimi organizacijami. Prosimo, naštejte do tri 
nevladne organizacije, s katerimi bi potencialno lahko sodelovali pri izvedbi projekta. Navedba 
je nezavezujoča.

6. Prosimo, priložite strategijo razvoja mesta ali kakršenkoli strateški dokument, iz katerega je 
razvidna vizija razvoja mesta.

Rok za oddajo prijave je 5. november 2016. 
Na podlagi prijav se lahko odločimo, da bomo z najbolj zanimivimi kandidati opravili še 
dodaten intervju.

Pred prijavo je dobro vedeti ...
Projekt traja eno leto (november 2016 – oktober 2017). Iščemo občino, ki bo 
izkazala veliko željo po spremembah (tako na področju urbanega trajnostne-
ga razvoja kot tudi urbanega vladovanja) in ima kapacitete, da te spremembe 
udejani. Med nevladnima organizacijama, ki vodita projekt, in občino bo 
podpisana pogodba o sodelovanju, ki predvideva aktivno vključevanje in 
sodelovanje članov občinske uprave ves čas projekta. 

KAJ POČNEMO? (primeri prenov)

PARK TABOR 2010 - 2014
Soseska Tabor blizu središča Ljubljane je izgubila nekdanjo identiteto. Prebivalci se niso več 
prepoznavli, kot Taborjani, v soseski so pogrešali zelene površine in različne dejavnosti. Cilj 
projekta oživitve je bil ponovno najti in vzpostaviti identiteto četrti. Na podlagi 200 pobud 
prebivalcev smo v naslednjih štirih letih z različnimi dogodki vzpostavili park Tabor kot novo 
družabno središče soseske, izboljšali peš promet, uredili tri otroška igrišča in z jadrnicami 
oživili pozabljeno ploščad. Projekti so skupaj z dejavnostmi drugih organizacij v soseski ust-
varili novo identiteto kulturne četrti v mestu in služijo kot vzorčni primer večim slovenskim 
mestom.

SAVSKO NASELJE 2013 - 2016 
Regeneracijo soseske Savsko naselje smo začeli s spontanimi druženji, zbori stanovalcev in s 
povezovanjem nevladnih organizacij, odločevalcev in strokovnjakov. Oblikovali smo program 
prenove, ki poteka na več ravneh. Skupaj s prebivalci smo obnovili košarkaško in otroško 
igrišče, izdelali prometno vizijo za sosesko, organizirali sestanke in druženja, vzpostavili dva 
skupnostna prostora s knjižnico REČI, uredili zeleno pešpot in savsko dvorišče, izdelali urbano 
pohištvo ter ustanovili lokalni časopis. Izbrana oblika regeneracije pomeni več kot le fizično 
prenovo, saj se osredotoča tako na prostor kot tudi na skupnost, ki ta prostor uporablja.

EIPPROVA ULICA  2008 - 2016 
Eipprova ulica, nekdanje pristanišče ob južnem bregu Gradaščice je s svojim enkratnim 
ambientom pomembno lokalno srečališče četrtne skupnosti Trnovo. Žal je bil velik del te ulice 
zaparkiran, tako da je bil pogled in stik z Gradaščico popolnoma onemogočen.  Ulična zabava 
na Eipprovi ulici in povabilo priznanega strokovnjaka Jana Gehla,  je pustilo dolgoročne posle-
dice tako na prometni politiki mesta Ljubljane, kot tudi samemu izgledu ulice. V sodelovanju s 
arhitekturno pisarno Kombinat arhitekti smo pripravili projekt prenove ulice. Ulica bo že letos 
zaživela v novi podobi, ki bo prebivalcem omogočala več življenja,  srečevanja in preživljanja 
prostega časa na prostem. 

Savsko naseljePark tabor

Prostorož

Skupina prostoRož se ukvarja z vprašanji javnega urbanega prostora. Raziskujemo prostor in 
njegov pomen za lokalne prebivalce in družbo. 
V dvanajstih letih delovanja smo izvedli več kot 50 projektov različnih meril in področij. 
V zadnjih letih se usmerjamo na dolgoročne projekte revitalizacije posameznih sosesk, 
pri katerih sodelujemo s posamezniki in organizacijami na lokalni ravni. Naše delo 
povezuje iskanje novih, drugačnih možnosti za urejanje prostora. Da bi zagotovili 
sodelovanje večjega števila posameznikov na ravni skupnosti, pri delu uporabljamo pristop ”od 
spodaj navzgor”. Zato je pomembno, da z našim delovanjem osveščamo o pomenu javnega pros-
tora in gradimo lokalne skupnosti, ki se bodo zmožne aktivno vključevati v oblikovanje svojega 
okolja. 
ProstoRož je prva organizacija, ki je pridobila status delovanja v javnem interesu na področju 
prostora v Sloveniji.

www.prostoroz.org

Inštitut za politike prostora (IPOP)

Inštitut za politike prostora – IPoP je nevladna, svetovalna in raziskovalna organizacija na 
področju trajnostnega urejanja prostora. Osredotočamo se na participativne procese, urbano 
prenovo, trajnostno mobilnost in nove prostorske prakse.
Povezujemo nevladne organizacije in lokalne pobude ter jim nudimo strokovno podporo in infor-
macije. Izvajamo raziskave, izdelujemo študije, svetujemo pri razvoju projektov in vzpostavitvi 
partnerstev. Vodimo participativne procese. Izobražujemo za sodelovanje v urejanju prostora. 
Sodelujemo pri oblikovanju politik in si prizadevamo za boljšo zakonodajo z vplivom na prostor. 
Obveščamo o trajnostnem urejanju prostora in komentiramo aktualna vprašanja.
IPoP deluje v javnem interesu na področju okolja.

www.ipop.si

KDO SMO? 

KONTAKT: 
KD prostoRož, Rimska ulica 22, 1000 Ljubljana

0590 19 088, prostoroz@gmail.com, fb: prostoroz


