
POZIV OBČINAM 
 za sodelovanje pri projektu Trajnostna urbana regeneracija (TrUR)

Iščemo slovensko občino, s katero bomo v okviru enoletnega sodelovanja na terenu izvedli 
projekt prebivalcem in okolju prijazne prenove izbranega dela mesta.
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A1 - Ureditev Arkove ulice z manj zahtevnimi ukrepi

naloga Z manj zahtevnimi ukrepi urediti prometni prostor Arkove ulice v prid 
pešcem in kolesarjem.

pogoji Ukrepi ne zahtevajo večjih finančnih vložkov in urejenih lastniških 
razmerij. Izvajajo se v okviru rednih vzdrževalnih del.

deležniki Stanovalci Arkove in Rudarske ulice, Vrtec Idrija, Dom upokojencev 
Idrija, župnišče, Zdravstveni dom, podjetja in lokali na Arkovi ulici.

cilj Izboljšati ulico za pešce in kolesarje. 
Zmanjšati število avtomobilskih prevozov.

 

A2 - Celovita prenova Arkove ulice

naloga Urediti Arkovo ulico od doma upokojencev do topilnice. 
pogoji Občina pridobi sredstva za izvajanje akcijskih stebrov št. 2 in št. 4, 

definiranih v Celostni prometni strategiji.
Delno urejena zemljiška razmerja (npr. uvozi na spodnjem delu Arkove)

deležniki Stanovalci Arkove in Rudarske ulice, Vrtec Idrija, Dom upokojencev 
Idrija, župnišče, Zdravstveni dom, podjetja in lokali na Arkovi ulici, 
Topilnica Hg.

cilj Urediti prijetne javne prostore, ki bodo izboljšali kvaliteto življenja 
stanovalcem, varovancem javnih ustanov in zaposlenim v podjetjih.
Zmanjšati delež poti, opravljenih z avtomobili in bistveno izboljšati 
pogoje za kolesarjenje in hojo.

B - Ureditev javnega prostora v stanovanjski soseski Alija

naloga Urediti javne prostore in funkcionalne površine v stanovanjski soseski 
Alija. 

pogoji Ureja se tudi komunalna infrastruktura.
Določajo se pripadajoče funkcionalne površine stanovanjskih blokov v 
soseski.

deležniki Stanovalci blokov na Arkovi ulici 6, 8, 10, 12, 14, 16 ter zaposleni v 
ustanovah in podjetjih, ki trenutno parkirajo na tem območju.

cilj Optimizirati zasedenost zemljišča s parkirišči.
Omogočiti kakovostno rabo javnega prostora stanovanjske soseske z več 
zelenja, večjimi in sodobno urejenimi površinami za preživljanje prostega 
časa ter  boljšim dostopom za pešce in kolesarje.

C - ureditev mirujočega prometa na Uti

naloga Urediti parkiranje na širšem območju okrog Arkove ulice.
pogoji Urejanje lastniških razmerij.

Pripravljen mobilnostni načrt oz. sprejet Občinski odlok o parkiranju.

deležniki Dom upokojencev Idrija, Zdravstveni dom Idrija, podjetja na Arkovi ulici, 
uporabniki neformalnega sistema deljenja prevozov.

cilj Optimizirati zasedenost zemljišča s parkirišči.
Urediti dostop za druge udeležence v prometu (pešce, kolesarje, 
reševalna vozila).
Identificirati in urediti javni prostor, ki ni namenjen mirujočemu 
prometu.
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