
  

 

 

 
 
Dan za prostor 2014 
 

Prostori sodelovanja 

Ponedeljek, 6. oktobra 2014, od 18h do 20h, Kino Udarnik, Maribor 

 

Konec maja je v zaloţništvu Inštituta za politike prostora izšla publikacija »Prostori sodelovanja« s 

podnaslovom »Skupnostne prakse v urejanju prostora«, ki je nastala v okviru široke uredniške 

skupine, s čimer smo ţeleli čim bolje zajeti mnoštvo in široko paleto teh praks. Pod pojmom 

skupnostne prakse v urejanju prostora razumemo samoorganizirane pobude, ki imajo pomembne 

posledice za produkcijo prostora. Gre za prakse, ki izhajajo ‘od spodaj’, praviloma s strani 

neformalno povezanih skupnosti, njihov pomemben vidik pa je pogosto tudi skupno ali skupinsko 

upravljanje oz. upravljanje s sodelovanjem uporabnikov. Pri tovrstnih praksah imajo navadno ključno 

vlogo prebivalci posameznih območij, lokalne nevladne organizacije ter tudi predstavniki lokalnega 

gospodarstva. 

Da bi jih lažje opisali, smo skupnostne prakse obravnavali v okviru sedmih področij: somobilnost, 

stanovanjske skupnosti, skupnostna prenova, začasna raba prostora, so-delo, lokalne ekonomije ter urbana 

samopreskrba. 

V krogu uredniške skupine ter v širšem krogu posameznikov in nevladnih organizacij, s katerimi se pri svojih 

aktivnostih povezujemo, prevladuje mnenje, da so skupnostne prakse izjemno pozitiven pojav v naši praksi 

urejanja prostora. Med pozitivnimi vidiki velja izpostaviti možnost doseganja razmeroma hitrih pozitivnih 

sprememb na bolje z majhnimi koraki, ki so praviloma tudi znatno cenejši kot uveljavljeni načini urejanja 

prostora. Poleg tega tovrstne prakse zaznamuje izrazito participativen pristop pri zasnovi, izvedbi in 

upravljanju.  

Kljub njihovem obsegu skupnostne prakse še vedno niso niti splošno znane niti prepoznane kot pozitiven 

pojav v urejanju prostora. S publikacijo in spletno stranjo smo jim zato želeli dati vidnost, poudariti njihovo 

številčnost in pomen, ter zbrati argumente za njihovo nadaljnjo promocijo pri uporabnikih in odločevalcih.  

Predstavitev publikacije in spletne strani bo potekala v ponedeljek, 6. oktobra 2014, ob 18h v Kinu 

Udarnik v Mariboru. Pred dogodkom bo na urbanem sprehodu z začetkom ob 16h pred Kinom Udarnik 

mogoče v živo spoznati nekatere od mariborskih primerov skupnostnih praks, ki so predstavljeni v publikaciji. 

Predstavitvi bo ob 20h sledilo druženje v Udarnik Cafe. 

Uredniki in avtorji besedil: Marko Peterlin (urednik publikacije; sourednik področij stanovanjske skupnosti in 

začasna raba prostora), Karolina Babič (sourednica področja sodelo), Maša Cvetko (sourednica področja 

skupnostna prenova), Darja Fišer (sourednica področja urbana samooskrba), Blaţ Habjan (sourednik 

področja stanovanjske skupnosti), Urban Jeriha (sourednik področja lokalne ekonomije), Urša Jurman 

(sourednica področja začasna raba prostora), Tatjana Marn (sourednica področja sodelo), Josip Rotar 

(sourednik področja somobilnost), Maja Simoneti (sourednica področja urbana samooskrba), Goran Šoster 

(sourednik področja lokalne ekonomije), Tadej Ţaucer (sourednik področij somobilnost in skupnostna 

prenova).  

 

 

Več informacij: 

http://prostorisodelovanja.si/  

 

Inštitut za politike prostora, Tržaška 2, 1000 Ljubljana, www.ipop.si  

Telefon: 0590 63 683, Marko Peterlin 

E-pošta: ipop@ipop.si 

http://prostorisodelovanja.si/
http://www.ipop.si/
mailto:ipop@ipop.si


 

 

 

 

 

DAN ZA PROSTOR 2014: PROGRAM 

Ponedeljek, 6. oktobra 2014, Kino Udarnik, Maribor 

 

Dan za prostor tokrat že petič poteka v počastitev Svetovnega dneva Habitata, kateremu Organizacija 

Združenih narodov posveti vsak prvi ponedeljek v oktobru. Letos ta dan poteka pod geslom Glas 

degradiranih sosesk. Svetovni dan Habitata je posvečen razvoju mest in naselij, izboljšanju življenjskih 

pogojev v njih, ter prizadevanjem za zagotovitev osnovne pravice ljudi do primernega bivališča, kar kljub 

številnim praznim nepremičninam spet postaja pomembna tema tudi pri nas. Skupnostne prakse lahko k 

temu pomembno prispevajo. 

 

16:00 - 17:30  Urbani sprehod Jane's Walk: Mariborske skupnostne prakse 

 Na sprehodu z začetkom pred Kinom Udarnik bo mogoče v živo spoznati nekatere od 

mariborskih primerov skupnostnih praks, ki so predstavljeni v publikaciji, pa tudi nekatere, 

ki še niso. 

17:30 - 18:00  Pogovor ob kavi 

 Vabljeni v Udarnik Cafe 

18:00 - 20:00  Prostori sodelovanja  

 Po kratkem uvodu se v 10 minutah predstavi vsako od sedmih v publikaciji obravnavanih 

področij: somobilnost, stanovanjske skupnosti, skupnostna prenova, začasna raba 

prostora, so-delo, lokalne ekonomije ter urbana samopreskrba. Sledi razprava s publiko.  

20:00 -   Obvezno druţenje  

 Nadaljevanje razprave v neformalni obliki v Udarnik Cafe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikacijo je podprla Mreže za prostor, ki povezuje nevladne organizacije na področju urejanja prostora, njena vsebina pa je bila 

deloma pripravljena v okviru delovnih skupin mreže. Več na www.mrezaprostor.si .   

Projekt »Mreža za prostor - za krepitev vloge NVO pri urejanju prostora«, sta delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega 

sklada in Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških 

virov, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih 

organizacij, civilnega in socialnega dialoga. 

http://www.mrezaprostor.si/

