
New Ideas for Old Buildings

iskanje rešitev za učinkovitejšo rabo nepremičnin v 

javni lasti skozi sodelovanje prebivalcev
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Kontekst
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V Evropi je prebivalstvo v povprečju stabilno, a razlike med območji so velike. 
Medtem ko prebivalstvo v nekaterih velikih središčih narašča, pa se mnoga 
srednja in mala mesta soočajo z ekonomskim in demografskim nazadovanjem.



Značilnosti nazadovanja

Prazne stavbe
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Opuščena zemljišča
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Javna lastnina
Mesta imajo pogosto v lasti mnogo 

nepremičnin, ki jih lahko bolj ali 

manj koristno uporabijo. 

Razvojne politike
Mesta lahko vodijo aktivno politiko 

na posameznih področjih, določajo 

pravila igre in s tem oblikujejo 

okolje za delovanje.

Kakšne možnosti imajo mesta?



V čem je problem?

Javna lastnina pogosto 
ni dostopna
Pravila za ravnanje z 
nepremičninami (tudi lastna) 
pogosto omejujejo smiselno 
upravljanje z nepremičninami. 
Mnoge stavbe tako ostajajo dalj 
časa prazne. 
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Javnost nima dostopa 
do soodločanja
Odločanje o upravljanju z javno 
lastnino je pogosto zelo 
oddaljena od javnosti. Odprta 
komunikacija med upravo in 
prebivalci je ključna za trajnostni 
razvoj in odgovorno upravljanje.



Kako se danes rešuje problem?

Upravljanje ni le 

prodaja
Neuporabljene občinske 

nepremičnine se danes 

praviloma ponudijo v prodajo, 

ta pa se lahko vleče leta.

6

Malo participacije
Upravljanje z nepremičninami ni 

razumljeno kot predmet 

soodločanja prebivalcev. Pri 

komuniciranju s prebivalci se 

občine pogosto zanašajo le na 

PR.



Ideja projekta

Evropska platforma
Projekt si prizadeva vzpostaviti 

dolgoročnejšo platformo za 

povezavo izkušenj z 

upravljanje nepremičnin v javni 

lasti v srednjih in malih mestih 

po Evropi.
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Iskanje rešitev
Skozi izmenjavo izkušenj in 
dobrih praks ter z uporabo 
znanja vključenih občin in NVO 
bomo poiskali konkretne rešitve 
za boljšo uporabo nepremičnin 
v javni lasti v partnerskih 
mestih.



Rešitve: primeri dobre prakse

Onkraj gradbišča
Kulturno društvo Obrat je s 

pomočjo lokalnih prebivalcev 

spodbudilo preobrazbo dolgo 

ograjenega gradbišča v lasti 

mesta Ljubljana v skupnostni 

urbani vrt in socialni prostor. 
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Tkalka
Prazna poslovna stavba v lasti 

mesta Maribor je bila dana v 

brezplačno rabo za namene 

turizma, socialnega 

podjetništva, zadružništva in 

razvoj socialnih inovacij.



Kako velik je izziv?

8414
V Evropski uniji je 8414 malih 

in srednje velikih mest, v 

katerih živi okoli četrtina 

(24.2%) prebivalstva unije.
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7 mest
Projekt izvaja 7 malih ali 

srednje velikih mest od Baltika

do Balkana – iz Latvije, 

Nemčije, Slovenije, Hrvaške, 

Srbije in Črne gore.



Časovnica projekta
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Sodelavci

Mesta
Ajdovščina, Slovenia

Nikšić, Montenegro

Belgrade, Serbia

Pula, Croatia

Liepaja, Latvia

Oberhausen, Germany

Maribor, Slovenia

Organizacije
Expeditio Kotor,

Kitev Oberhausen,

Ministry of Space Belgrade,

Urban Institute Riga,

Zelena Istra Pula,

IPoP Ljubljana, 

And municipalities 
Ajdovščina, Nikšić, Maribor and 
Oberhausen.
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and others

http://www.expeditio.org/
http://kitev.de/
https://www.facebook.com/MinistarstvoProstora
http://urbaninstitute.lv/
http://www.zelena-istra.hr/
http://ipop.si/
http://ajdovscina.si/
http://www.niksic.me/
http://www.maribor.si/
https://www.oberhausen.de/


Kako se vključiti?
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