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Anketa fokusnih skupin, Bunker, 
IPOP, sociološka raziskava 2010
ni javnih prostorov
ni dovolj zelenja
nič se ne dogaja
kje je Tabor?

Zemljevid želja, Muzejska 
ploščad, začasna postavitev, 
200 pobud
33%  oprema
27%  aktivnosti
26%  zelenje in infrastruktura
7%    vzdrževanje
7%    razno

Park Tabor. faza1. raziskave. akcijski načrt
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MANJŠI POSEGI V PROSTOR
svetilke, zimska zaščita vodnjaka, 
obnova balinišča, obnova klopi, pitnik, 
viseče mreže, zasaditev pokrovnih 
rastlin, zoetrope, oglasna deska,

PROGRAM - DOGODKI
sejmi, knjižnica pod krošnjami, koncerti, 
kino večeri, literarni program, radijska 
postaja, špildan, mobilna kuhinja, joga, 
pingpong, ulični dvoboj, družba na 
igrišču, izmenjava igrač, zelemenjava, 
dan souporabe, otroške delavnice, 
musfest, 

NOVA PROMETNA UREDITEV 
zapora prometa na trgu okrog vodnjaka 
in zapora parka za promet 

AKTIVNOSTI ZA ČETRT TABOR
Otroško igrišče Kolodvorska
Otroško igrišče Tabor
Čufarjeva ulica 
Dan soseda: 24 ur Tabor
Optimisti: jadrnice na ploščadi

Park Tabor . faza2. izvedba



rezultati

ČETRT TABOR
- sprememba percepcije parka
- urejen in prjeten prostor
- več odgovornosti do prostora
- postavitev Tabora na zemljevid mesta
- omogočanje mreženje in povezovanje 
prebivalcev

LJUBLJANA
- vpogled v potencialov in probleme 
četrti
- opolnomočenje mladih 
- odsokčna deska za pobude

SLOVENIJA
- vzpodbuda in vzor drugim pobudam 
- pozitiven primer, vključevanje v 
   trajnostne strategije

2010-2014
4        SEZONE
950    DOGODKOV
7         PROJEKTOV
150    ORGANIZACIJ IN 
           POSAMEZNIKOV
3.500 UR DELA
3.000 PROSTOVOLJNIH UR
15       NOVIH PROJEKTOV

Park Tabor . faza3. evalvacija. vsidranje v četrt



SAVSKO NASELJE
PREBIVALCEV:           8.000
STAROST SOSESKE: 50 - 60 LET
ŠTEVILO AVTOV       500 - 4.000
ŠTEVILO DRUŠTEV:  10-2

analiza soseske:

PREGLED RAZISKAV 
- 1961 France Ivanšek: Družina, 
stanovanje in naselje
- 2005 Urbanistični institut: 
Sociološka anketna raziskava Prenova 
stanovanjskih sosesk v Ljubljani – 
Savsko naselje

DRUŽENJA S PREBIVALCI
- druženje in raziskava terena
- zbiranje pobud

ZBORI ZA SAVSKO NASELJE
- moderirane skupine
- oblikovanje fokusnih delavnih skupin: 
promet, program, zelenje in oprema
- delovanje znotraj skupin

SODELOVANJE S ŠTUDENTI
Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani
Institut za urbanizem iz Grenobla 

Savsko naselje .  faza1. raziskave. akcijski načrt



SODELUJOČI
 
v  prebivalci 

v  prostoRož

v  društvo MHP

v  Saprabolt

v  Kultipraktik

v  MOL, UOP

v  MOL, OGDP

v  MOL, Urad za mladino

v  ČS Bežigrad

v  zunanji strokovnjaki

v  FA Ljubljana

v  Oš Savsko naselje

v  Vrtec Mladi rod

v  Inš. za urb. Grenoble

v  Druge NVO

v  MAO/BIO 50

v  RRALUR

v  Knjižnica OŽ

 PROJEKTI 2014 

časopis Savčan 

prostor Lokalc

Vizija za javni prostor

dogodki na prostem

Savski hrib, super hrib

Dom skupnosti

Blok party

Dnevni center za mlade

otroške  delavnice

energ. prenova stavb

Knjižnica REČI

urbani vrtovi

študentske delavnice

obveščanje in predlogi
za odločevalce

 PROBLEMI, KI JIH NASLAVLJAMO 

PROSTORSKI

v  Nerešena lastništva

v  Neurejen prostor, prometne težave

v  Odsotnost prostorske vizije in smernic

SOCIALNI

v  Pomankanje občutka za skupnost in vandalizem

v  Nezaupanje v institucije

v  Odsotnost socialnih servisov na ravni soseske

EKONOMSKI

v  Brezposelnost

v  Pomanjkanje centralnih dejavnosti 
       na ravni soseske

v  Ni priložnosti za mlade

Savsko naselje.  faza2. izvedba



VIZIJA ZA JAVNI PROSTOR 
SOSESKE
- izdelan znotraj skupine za promet
- sodelovali zunanji strokovnjaki
- oktobra 2014 predan MOL
- vizija ter seznam kratkoročnih in    
dolgoročnih posegov

SKUPNOSTNI PROSTOR
KNJIŽNICA REČI
- skupnostni prostor soseske
- prenova skupaj s prebivalci
- izposoja reči
- povezovanje in opolnomočenje 

SAVSKI HRIB, SUPER HRIB!
- donatorica ga. Štamberger
- skupnostno financiranje
- načrtovanje in izvedba skupaj s šolarji 
in prebivalci
- revitalizacija prostora in skupnosti

Savsko naselje. faza2. izvedba



IZZIVI 
s katerimi se trenutno spopada 
velika večina pobud in iniciativ 
po Sloveniji

1. 
ODSOTNOST STRATEGIJ NA 
DRŽAVNI RAVNI 

2. 
NEPOVEZANOST ODDELKOV 
MESTNE UPRAVE 

3.
NEUREJEN STATUS
 JAVNIH POVRŠIN 

4.
NEZAUPANJE IN 
NEZAINTERESIRANOST
PREBIVALCEV 

5. 
ODSOTNOST FINANČNIH 
PODPOR ZA DOLGOROČNE 
PROJEKTE PRENOV

različne pobude - enaki izzivi                                                                 



od prebivalcev k odločevalcem!                                                                          

PROSTOROŽ 
PREGLED PRETEKLIH 
PROJEKTOV IN NJIHOVIH 
UČINKOV

ECLECTIS
mednarodni partnerji
ZELENA KNJIGA - 
PRIPOROČIL IN SMERNIC: 
Vloga nevladnih organizacij pri 
krepitvi sodelovanja državljanov 
v urejajnu mesta.

MREŽA ZA PROSTOR
skupina urbane prenove:
LOKALNE PISARNE CUP
PROSTORI SKUPNOSTI

KAMPANJA
JAVNE POVRŠINE
oktober 2015, Mesec prostora in 
Fabjanijevo leto



CELOVITA URBANA PRENOVA

SKUPNOSTNA URBANA 
PRENOVA
URBANA REGENERACIJA
URBANA PRENOVA

LOKALNE PISARNE CUP

VLOGA 
NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN 
NEFORMALNIH POBUD

Celovita urbana prenova je sklop načrtovalskih, gradbenih, ekonomskih, finančnih in socialnih 
ukrepov, s katerimi se celovito izboljša fizično, okoljsko, gospodarsko in socialno stanje v 
izbranem delu mesta.

Urbana regeneracija je javna politika s ciljem povrniti uporabnost degradiranim urbanim 
območjem, oblikovati boljše možnosti zaposlitve, rešiti ali omiliti različne socialne probleme in 
izboljšati urbano okolje ter dvigniti kakovost bivanja.

TERMIN ZAPISAN V SMERNICE ZA IZDELAVO TRAJNOSTNIH URBANIH STRATEGIJ

Zgodnje vključevanje in sodelovanje s prebivalci
Lokalne pisarne urbane prenove so orodje za zgodnje in kakovostno vključevanje prebivalcev 
v prenovo urbanih območij. Lokalna pisarna povezuje prebivalce z načrtovalci in odločevalci, 
jih aktivno vključuje v prenovo in jim nudi podporo na vseh področjih: socialnem, prostorskem, 
pravnem, kulturnem in gospodarskem. 

Posredništvo med prebivalci in odločevalci
Praviloma lokalne pisarne urbane prenove po pooblastilu lokalne skupnosti vodijo nevladne 
organizacije ali skupine posameznikov na območju, predvidenem za prenovo. Nevladne 
organizacije pri celoviti urbani prenovi delujejo kot vezni člen med prebivalci in upravo ter 
odločevalci, povezujejo jih za skupno mizo k skupnim ciljem. Ker so lahko bolj fleksibilne, 
odzivne in kreativne, lažje delujejo na terenu in se uspešneje povezujejo s prebivalci. 

Socialna kohezija
Storitev lokalnih pisarn prispeva k družbeni povezanosti oziroma socialni koheziji, saj 
vzpodbuja razne oblike samoorganizacije civilne družbe pri urejanju javnih zadev. Vse večje 
število dobro usposobljenih nevladnih organizacij kliče po boljši definiciji njihove vloge pri 
urejanju prostora.

uvajanje termina  in pojasnjevanje pomena                   



VZPOSTAVLJEN SISTEM 
PODPORE 
Vzpostaviti je potrebno dolgoročen 
sistem finančnih in drugih podpor 
lokalnim iniciativam in nevladnim 
organizacijam, ki bo podpiral 
povezovanje, združevanje in delovanje 
na več področjih hkrati 
Primeri iz tujine kažejo, da je tak način 
delovanja finančno bolj učinkovit.

STRATEGIJA JAVNIH  
POVRŠIN
Potrebno je določiti pristojnosti in 
odgovornosti mestne uprave, lastnikov 
zemljišč in lokalne skupnosti, pri 
urejanju zemljiškoknjižnih zadev, 
določanju funkcionalnih zemljišč in 
denacionalizacijskih postopkov. 

PROJEKTNO HORIZONTALNO 
POVEZANE SLUŽBE JAVNE 
UPRAVE 
Celovita urbana prenova zajema 
prostorska, kulturna, športna in 
socialna področja, zato je ključno, 
da se posamezni oddelki med seboj 
povezujejo. Enotno delovanje je 
ključno za vzpostavitev zaupanja 
večjega vključevanje prebivalcev.

strateške spremembe h katerim stremimo



PREPOZNAVANJE KLJUČNIH 
POBUD IN DOBRIH PRAKS

PREPOZNAVANJE KLJUČNIH 
IZZIVOV

AKTIVNO ZAGOVARJANJE 
KONCEPTOV NA VSEH 
NIVOJIH 

sodelovanje



HVALA!

prva organizacija, ki je 
prejela status delovanja v 
javnem interesu na področju 
prostora v Sloveniji!


