
ZAČASNA RABA PROSTORA = OŽIVLJANJE PROSTORA Z MAJHNIMI 
KORAKI

ZAČASNA RABA PROSTORA= VMESNA RABA PROSTORA

ANALIZA MREŽE ZA PROSTOR: ZAČASNA RABA NEPREMIČNIN V JAVNI 
LASTI, 2015 (Senka Vrbica, PiC)



Priporočila uporabnikom – fizičnim osebam

- Povežite se s somišljeniki.

- Poiščite lastnika in sklenite dogovor/pogodbo o rabi prostora.

- Preskusite prostor s krajšimi dogodki.

- Akcije čiščenja in urejanja prostora ter njegove okolice lahko organizirate 
kot javne dogodke in preko njih komunicirate svoje načrte in širite svojo 
podporno skupnost.

- Če souporabljate prostor z drugimi, skupaj oblikujte enostavna pravila o 
souporabi in soupravljanju prostora. Pravila v teku časa prilagajajte na 
osnovi pridobljenih izkušenj.

- Komunicirajte navzven rabo/vsebino vašega prostora in organizirate vsaj 
občasne javne dogodke, četudi prostor ni mišljen kot prireditveni prostor. 

- Vpetost vašega prostora/dejavnosti v širši lokalni prostor je pozitivno, saj s 
tem pozitivno vplivate na pestrost življenja v soseski in širite podporno 
skupnost.

- Vsaka dejavnost ne sodi v vsak prostor (prostor, kontekst, pričakovanja 
javnosti).

- Aktivirajte se! Bodite navdihujoč in odgovoren uporabnik! Srečno!



Priporočila nevladnim organizacijam

- Pridobite status, da vaša organizacija deluje v javnem interesu na področju 
njenih primarnih dejavnosti. Status vam bo povečal možnosti za brezplačno 
začasno rabo prostora, saj se občine običajno sklicujejo na 30. člen Zakona 
o stvarnem premoženju občin in samoupravnih lokalnih skupnosti. V kolikor 
pridobitev statusa ni mogoča ali pa bi bila časovno neskladna z vašimi 
načrti, se sklicujte na dobesedno formulacijo v 30. členu, kjer ni govora o 
»statusu delovanja v javnem interesu«, temveč o tem, da mora vaša 
organizacija delovati v javnem interesu; slednje lahko dokazujete z vašim 
programom, financiranjem z javnimi sredstvi ipd.

- Če ni možno pridobiti brezplačne začasne rabe, bi bil možen tudi najem 
prostora po nižji najemnini od tržne vrednosti; pri tem se lahko sklicujete na 
28. člen istega zakona, po katerem je možna oddaja nepremičnin v lasti 
občine pod ocenjeno vrednostjo, namenjeno poslovni dejavnosti, zlasti 
dejavnosti domače in umetnostne obrti, ter kulturni dejavnosti.

- Regionalna stičišča nevladnih organizacij naj več pozornosti namenijo 
sistematičnemu dogovarjanju z občinami za zagotovitev prostorov (za 
začasno rabo) v korist NVOjev (določitev kriterijev/meril za izbor; načelo 
gospodarnosti).

o Regionalna stičišča ali pa posamezna NVO (s statusom v javnem 
interesu) so lahko tudi posrednik med lastnikom nepremičnine in 
uporabnikom/uporabniki; ta vmesna organizacija lahko izvede 
pregledne postopke izbora in bolj nadzira dejansko rabo prostora in s 
tem razbremeni lastnika.

o Vloga take organizacije je lahko tudi identifikacija praznih in/ali 
degradiranih nepremičnin primernih za začasno rabo (podjetja v 
stečaju!).

- NVOji lahko pri uporabi nepremičnin svojo profesionalnost izkazujete kot 
zaupanja vredni uporabniki.



SALON UPORABNIH UMETNOSTI, MARIBOR



CIRKULACIJA², LJUBLJANA
Interdisciplinarni in večmedijski center za produkcijo in predstavljanje 
tehnološko podprte umetnosti

http://www.cirkulacija2.org/?p=1976


TKALKA – ALTERNATIVNA POSLOVNA STAVBA, MARIBOR


