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Kaj so skupnostne prakse v urejanju prostora?

Pomen skupnostnih praks za urbani razvoj?

Od skupnostnih praks k javnim politikam

Skupnostne prakse v urejanju prostora





Definicije ni, spodaj definicija za delovne potrebe.

Samoorganizirane pobude, ki imajo pomembne posledice 

za produkcijo prostora

Dva kriterija pri izboru primerov:

- pobuda zanje prihaja »od spodaj«, pogosto s strani 

neformalno povezanih posameznikov

- skupno ali skupinsko tudi upravljanje, upravljanje prostora 

ali procesa s strani skupnosti uporabnikov

Skupnostne prakse vs. lokalne pobude ?

Kaj so skupnostne prakse v urejanju prostora?



Urejanje prostora
zavestno človekovo delovanje z namenom usmerjanja procesov v 

prostoru, med drugim obsega načrtovanje, gradnjo, rabo, vzdrževanje in 

prenovo vseh sestavin prostora

Prostor
trirazsežnostni okvir delovanja človeka na zemeljskem površju, nad in 

pod njim, v katerem se odvijajo naravni in družbeni procesi

Prostorsko načrtovanje ≈ prostorsko planiranje ≈ urbanizem 
veda, ki se ukvarja z načrtovanjem rabe prostora in razporeditvijo 

dejavnosti v prostoru

Kaj je urejanje prostora?



?

skúpnosten  -tna -o prid. (ū) nanašajoč se na skupnost: 

upoštevati koristi posameznika in skupnostne koristi; 

skupnostna zavest naroda / človek je skupnostno bitje 

družbeno

práksa  -e ž (ȃ) 5. publ. (ustaljen) način ravnanja, navada: 

če se bo taka praksa nadaljevala, ne bo uspeha; ne smemo 

odstopati od dosedanje prakse; ...

Kaj so skupnostne prakse?



Skupnostne prakse in lokalne pobude skoraj povsod po 

svetu in tudi pri nas vedno pomembneje sooblikujejo prostor

Posamezni primeri se vedno bolj pogosto pojavljajo po 

strokovnih revijah in spletnih straneh ter prejemajo različne 

nagrade

Njihovi učinki vedno pomembneje zaznamujejo življenje in 

prostor v mestih

Pomen skupnostnih praks za urbani razvoj







Po eni strani lahko skupnostne prakse razumemo kot 

reakcijo na premalo učinkovito javno upravljanje s 

prostorom

Po drugi strani jih lahko razumemo kot poskuse uvajanja 

alternativnih produkcijskih, upravljalskih in ekonomskih 

modelov, ki se razvijajo v različnih sferah družbe kot reakcija 

na težave prevladujočega modela tržnega gospodarstva

Pomen skupnostnih praks za urbani razvoj











Možnost doseganja razmeroma hitrih pozitivnih sprememb 

na bolje z majhnimi koraki, praviloma razmeroma poceni, 

bolj ali manj v okviru obstoječih predpisov in pravil igre

Omogočajo preverjanje in popravljanje prav teh predpisov in 

pravil

Izrazito participativen pristop pri zasnovi, izvedbi in 

upravljanju

Pomen skupnostnih praks za urbani razvoj



Občutek v družbi, da so spremembe na bolje v prostoru 

možne in na dosegu roke

Posledično višja kakovost življenja prebivalcev območij, kjer 

se udejanjajo skupnostne prakse v urejanju prostora!

Pomen skupnostnih praks za urbani razvoj



Odnos z lokalno skupnostjo?

Skupnostnih praks ne moremo več obravnavati izven javnih 

politik na področju urejanja prostora, temveč kot njihov 

sestavni del

Prostorskega načrtovanja in drugih formalnih oblik urejanja 

prostora ne nadomeščajo, temveč jih dopolnjujejo

Za dolgoročne pozitivne družbene in prostorske učinke je 

zelo koristno prepoznavanje javnih koristi tovrstnih praks in 

ustrezna podpora pobudam, ki so vzniknile same od sebe

Od skupnostnih praks k javnim politikam







http://prostorisodelovanja.si/
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