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URBACT je program evropskega teritorialnega sodelovanja, katerega poslanstvo 

je spodbujati in podpirati trajnostni in celoviti urbani razvoj. Program sodi med 

instrumente evropske kohezijske politike, finančno ga podpirajo Evropski sklad za 

regionalni razvoj, države članice ter Norveška in Švica.

O programu URBACT

URBACT je namenjen povezovanju mest in utrjevanju 

osrednje vloge mest pri soočanju z vse kompleksnejšimi 

družbenimi spremembami. Program podpira krepitev 

omrežij med mesti, učenje na izkušnjah drugih ter prenos 

dobrih praks za izboljšanje urbanih politik in upravljanje 

urbanih območij. 

S svojimi strokovnjaki mestom pomaga pri razvoju 

inovativnih in trajnostnih praktičnih rešitev, ki 

vključujejo gospodarsko, družbeno in okoljsko 

razsežnost ter upoštevajo principe sodelovanja javnosti.

V programskem obdobju 2014–2020 poteka že tretja 

izdaja programa, ki pridobiva na pomenu za povezovanje 

mest in urbanih območij ter postaja pomemben 

instrument za pomoč pri izvajanju urbanih politik na 

nacionalni in evropski ravni.

V programu URBACT III sta aktivni dve slovenski mesti 

– Maribor in Idrija. Idrija sodeluje v akcijskem omrežju 

CityCentreDoctor, Maribor pa v akcijskem omrežju 2nd 

Chance in implementacijskem omrežju Creative Spirits.

V programu URBACT delujejo nacionalne točke (National 

URBACT Point – NUP), katerih naloge so:

   obveščanje o programu in informiranje potencialnih  

         upravičencev,

   širjenje rezultatov programa,

   spodbujanje dialoga med lokalnimi, regionalnimi in       

nacionalnimi akterji na področju urbanega razvoja in

   podpora sekretariatu pri izvajanju aktivnosti za

         krepitev zmogljivosti.

Nalogo Nacionalne URBACT točke za Slovenijo opravlja 

IPoP – Inštitut za politike prostora. IPoP je nevladna, 

svetovalna in raziskovalna organizacija na področju 

trajnostnega urejanja prostora. Osredotočamo se na 

participativne procese, urbano prenovo, trajnostno 

mobilnost in nove prostorske prakse.

V nadzornem odboru, ki sprejema odločitve o izvajanju 

programa, Slovenijo predstavlja Ministrstvo za okolje in 

prostor.



O katalogu

Med 97 dobrimi praksami so tudi tri slovenske, to so: 

Grajenje skupnosti in prenova soseske v Mestni občini 

Kranj ter Čebelja pot in Približevanje župana in mestnih 

storitev prebivalcem v Mestni občini Ljubljana.

Nagrajene dobre prakse se nanašajo na tako rekoč 

vsa področja trajnostnega urbanega razvoja, od 

zaposlovanja in vključevanja beguncev do zdrave šolske 

prehrane in urejanja otroških igrišč. Vse dobre prakse so 

objavljene na spletni strani urbact.eu in predstavljajo 

izhodišča za prenosna omrežja, ki pravkar nastajajo. V 

tem omrežjih bo potekal prenos dobre prakse iz mesta, ki 

jo je razvilo, v druga mesta, ki jo želijo vpeljati v svojem 

lokalnem okolju. Mesta z dobro prakso pa bodo imela 

priložnost svojo prakso s pomočjo strokovnjakov in 

kolegov iz drugih evropskih mest še izpiliti.

Prenos dobrih praks bomo z veseljem opazovali in 

upamo, da bo v omrežjih dejavnih čim več slovenskih 

mest. Kljub temu vemo, da v njih vendarle na bodo 

sodelovale vse slovenske občine, ki bi jih prakse utegnile 

zanimati. Na IPoP – Inštitutu za politike prostora, ki 

deluje kot točka za posredovanje informacij o programu 

URBACT, smo se zato odločili, da spodbudimo prenos 

dobrih praks neodvisno od sodelovanja v omrežjih in jih s 

Evropski program URBACT je sredi leta 2017 razglasil 97 dobrih praks. Na razpis, 

ki je bil objavljen nekaj mesecev prej, se je odzvalo skoraj 300 evropskih mest iz 

vseh držav članic EU. URBACT je ves čas poudarjal, da ni nujno, da gre za izjemno 

inovativne in kompleksne rešitve, temveč dobre izkušnje, ki so ponovljive in jih je 

posledično mogoče prenesti v druga evropska mesta.

pomočjo tega kataloga približamo slovenskim občinam.

Pri izboru smo bili posebej pozorni na teme, ki so po 

naših izkušnjah najbolj zanimive za slovenska mesta, 

to so mobilnost, urbana prenova, začasna raba, 

participacija, stanovanja, zelene površine, urbano 

vrtnarjenje in hrana, socialna vključenost in javne 

storitve. Poleg omenjenih tem smo obravnavali tudi 

primere, ki jih ni bilo mogoče uvrstiti v nobeno od 

zgornjih tem, pa so se nam vseeno zdele zelo zanimive. V 

zbornik smo vključili tudi vse tri slovenske dobre prakse.

Primere, ki smo jih uvrstili v ta katalog, smo sodelavci 

IPoP po svoji presoji in upoštevajoč izkušnje na področju 

urbanega razvoja izbrali glede na dva glavna kriterija: 

kakovost dobre prakse in prenosljivost v slovensko 

okolje. Pazili smo tudi na to, da vključimo prakse iz 

različnih evropskih okolij, tako s severa in zahoda kot z 

juga in vzhoda.

Upamo, da boste v spoznavanju dobrih praks uživali in 

našli kaj zanimivega za svoje mesto.

Seznam vseh 97 URBACT dobrih praks najdete na koncu 

tega kataloga. Podrobnejši opisi pa so obljavljeni na 

spletni strani www.urbactgoodpractices.eu.
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Z razmahom trgovinskih in nakupovalnih centrov na mestnih obrobjih so 

nakupovalne ulice v mestih, kjer se med izložbami sprehajamo na prostem, 

povečini opustele. Le redka mala in srednje velika evropska mesta so jih uspela 

obdržati pri življenju. Nakupovalne ulice v mestnih središčih in živa pritličja v 

soseskah so pomembni za lokalno ekonomijo, saj si lokalni obrtniki in trgovci 

pogosto ne morejo privoščiti najemnin v nakupovalnih centrih. Živa pritličja 

spodbujajo hojo, naključno srečevanje s sosedi ter omogočajo nastajanje novih 

vezi med prebivalci, krepitev medsebojnega zaupanja in gradnjo skupnosti. 

V Antwerpnu so se oživljanja opustele nakupovalne ulice lotili s programom 

podpore za mlade podjetnike.

Oživljanje z začasnimi 
trgovinami / Pop up to date

Od praznega do živahnega: mladi 
podjetniki kot sprožilci sprememb 
v (sub)urbanih nakupovalnih 
območjih

Antwerpen, Belgija

601.257 prebivalcev

ZAČASNA RABA / URBANA PRENOVA / PODJETNIŠTVO
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Antwerpen se od leta 2012 sistematično loteva 
oživljanja pritličij v soseski Oud Berchem. 
Vsaki dve leti za dva tedna odprejo več pop-up 
shopov – začasnih trgovin, s katerimi želijo 
pritegniti čim večje število obiskovalcev, 
istočasno pa mladim podjetnikom in 
zagonskim podjetjem omogočijo, da se 
predstavijo na trgu.

Mesto nima svojih prostorov, zato izbere prazne, 

zapuščene lokale, ki so v zasebni lasti, ter jih v dogovoru 

z lastniki prenovi, tako da so primerni za opravljanje 

dejavnosti. Večinoma jih opremijo kot trgovine, ki so z 

vidika komunalne opreme in predpisov manj zahtevne. 

Vzporedno s prenovo lokalov z razpisom iščejo mlade 

podjetnike, ki lahko v teh lokalih z minimalnim 

tveganjem testirajo svoje poslovne ideje. Občina namreč 

poleg prenove za obdobje dveh mesecev delno krije tudi 

najem in obratovalne stroške.

Mesto v procesu iskanja lastnikov praznih prostorov 

in potencialnih najemnikov nastopa kot pokrovitelj in 

financer. Posredovanje med lastniki in potencialnimi 

najemniki s pooblastilom občine vodi neprofitna 

organizacija, ki je tesneje povezana z lokalno skupnostjo 

in življenjem v tej soseski, in tako lažje vzpostavlja 

odnose zaupanja z lastniki. Organizacija v imenu občine 

tudi najame prostore in jih potem odda naprej izbranim 

mladim podjetnikom.

Po testnem obdobju se najemniki odločijo, kako bodo 

nadaljevali z uresničevanjem svoje poslovne ideje; 

nekateri v prostorih ostanejo, drugi se odločijo za 

spremembo lokacije ali spletno trgovino. Pop-up 

trgovine so tako neke vrste podjetniški inkubator, saj 

mesto poleg prostorov podjetjem nudi tudi strokovno 

podporo, svetovanje in mentorstvo pri nadaljnjem 

razvoju.

Prenovljene izložbe pritegnejo na ulice več prebivalcev in obiskovalcev. Foto: Frederik Beyens

Antw
erpen, Belgija
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Ob odprtju začasnih trgovin poteka na ulicah Oud Berchema 
dvotedenski festival. Foto: Frederik Beyens
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dolgoročno strategijo prenove tega območja podprti tudi 

z infrastrukturnimi investicijami Evropskega sklada za 

regionalni razvoj. 

S ponavljajočimi aktivnostmi je mesto spodbudilo 

učinkovitejšo raba lokalov v pritličjih stavb, izboljšala 

se je podoba uličnega prostora, prav tako se je izboljšal 

odnos prebivalcev in obiskovalcev iz drugih delov mesta, 

ki zdaj sem prihajajo raje in pogosteje. Prenova lokalov 

s strani občine je nekatere lastnike spodbudila, da svoje 

lokale prenovijo tudi sami. Privlačnost območja se je 

tako občutno izboljšala. Mesto pa je odločeno, da svoje 

aktivnosti nadaljuje.
Mesto financira prenovo lokalov ter za dva meseca 
subvencionira najem in stroške. Foto: Frederik Beyens

Lokali, ki so bili prej desetletje ali več prazni, po izteku 

testnega obdobja povečini ostanejo odprti. Antwerpen 

se namreč lahko pohvali s kar 70-odstotno uspešnostjo 

oživitve praznih lokalov, pri čemer 60 odstotkov 

vseh aktiviranih lokalov preide v trajni najem novih 

uporabnikov, 10 odstotkov pa jih dobi nove lastnike.

Cilj — oživiti ulično podobo tega območja in lastnike 

lokalov spodbuditi, da jih prenovijo in ponudijo na 

trgu — se tako postopoma, iz akcije v akcijo, uresniču-

je. Pri tem pa Antwerpen poudarja, da gre pri urejanju 

začasnih trgovin samo za mehke ukrepe, ki so v skladu z 

Mladi podjetniki v začasnih trgovinah testirajo svoje poslovne ideje. 
Foto: Frederik Beyens

Prednosti

Oživljanje prostorov ne samo zaradi 

prostorov, ampak z jasnim programom.

Slabosti

Povečan delež obiskovalcev ima lahko 

na sosesko tudi neugoden vpliv. 

Brez infrastrukturnih ukrepov pop-up 

trgovine nimajo takšnega učinka.

Nauk

Pilotni projekt oživljanja je vredno 

ponavljati, če se izkaže kot uspešen; 

ne vedno znova inovirati aktivnosti. 

Neprofitna organizacija je lahko dober 

posrednik med zasebnimi lastniki, 

potencialnimi uporabniki in mestno 

upravo.
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Državljanska pasivnost in odtujenost prebivalcev od procesov odločanja je razširjen 

problem tudi pri nas. Medtem ko so države manj fleksibilne in se težje pravočasno 

odzovejo na nizko nezaupanje državljanov v institucije, so mesta in lokalne 

skupnosti bližje ljudem in lažje v krajšem času vzpostavijo zaupanje prebivalcev 

do uprave in političnih predstavnikov mesta. Vključevanje prebivalcev v odločanje 

o porabi občinskega denarja je eden od prijemov, ki ga uvaja vse več občin tudi 

pri nas. Prebivalci si želijo biti bolj neposredno vpeti v procese odločanja in radi 

sodelujejo, če vidijo, da so njihovi predlogi tudi upoštevani. Participatornega 

proračuna so se pred šestimi leti lotili tudi v Cascaisu na Portugalskem.

Premagovanje odtujenosti / 
Bridging the gap

Model za krepitev participacije 
prebivalcev in spodbujanje 
participativne demokracije

Cascais, Portugalska

PARTICIPATORNI PRORAČUN / PARTICIPACIJA / UPRAVLJANJE MEST

206.479 prebivalcev
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V Cascaisu se kar 60 % prebivalstva ni udeleževalo 

volitev, zaznati je bilo veliko vrzel med politikami 

in politiki ter prebivalci. Mesto se je odločilo 

prebivalce približati odločanju in leta 2011 

uvedlo participatorni proračun. Metodologija, 

ki jo uporabljajo, je cenovno ugodna, pravno 

zavezujoča, z dvema cikloma (odločanje in 

izvajanje), ter vključuje prebivalce vse od 

predstavitve ideje do odprtja projekta.

Delež, ki ga Cascais razporedi z mehanizmom 

participatornega proračuna, zdaj znaša okrog 20 % 

investicijskega dela proračuna. Za projekte, ki so bili 

izglasovani letos, bodo skupaj namenili 6,1 milijona 

evrov. Po deležu proračuna, o katerem lahko prebivalci 

odločajo neposredno, je tako med najvišjimi v Evropi.

 

Prebivalci imajo priložnost svoje predloge predstaviti 

na enem od devetih srečanj prebivalcev, ki potekajo v 

devetih mestnih četrtih. Na srečanjih lahko sodelujejo 

prebivalci Cascaisa, študentje ali zaposleni v mestu. 

Udeleženci sedijo v omizjih po sedem do devet ljudi in 

najprej izglasujejo najboljša predloga v svojem omizju, 

nato so ti predlogi predstavljeni celotnemu srečanju, 

ki ponovno glasuje. Vsak udeleženec lahko podpre dva 

predloga. Število tako potrjenih predlogov se spreminja 

glede na število udeležencev srečanja, več kot je 

udeležencev, več projektov lahko potrdijo za uvrstitev na 

glavno glasovanje.

 

Predloge je mogoče podati tudi prek spleta, kjer se zanje 

prav tako glasuje. Dva projekta z največ glasovi sta 

uvrščena neposredno v tehnični pregled. Tudi ta dva je 

treba predstaviti na javnem srečanju, čeprav se o njima 

tam ne glasuje.

Razglasitev rezultatov glasovanja o participativnem proračunu 
2016. Vir: Občina Cascais

Srečanje za izbor predlogov na prostem. Vir: Občina Cascais

Cascais, Portugalska
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Na javnih srečanjih udeleženci izberejo predloge, ki gredo v glasovanje. Vir: Občina Cascais
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Prednosti

Enostaven način glasovanja.

Slabosti

Predstavitev predlogov na srečanjih 

občanov je lahko za nekatere občane 

ovira.

Nauk

Pomembno je zagotoviti upravljanje in 

trajnost izvedenih projektov.

Po tehničnem pregledu je predlog uvrščen na končno 

glasovanje. Projekti so lahko veliki največ 300.000 evrov 

in morajo biti uresničeni v treh letih. Glasovanje poteka 

s pošiljanjem SMS elektronskih sporočil, občani pa lahko 

glasujejo za ali proti predlaganim projektom.

 

Preden predlog sprejmejo in ga začnejo uresničevati, 

mesto določi »upravljalca«, torej kdo bo projekt, na 

primer intervencijo v prostoru, kot je klopca, vzdrževal, 

potem ko bo ta zaživela.

 

Doslej je bilo skupaj v glasovanje poslanih 232 

predlogov, izglasovanih pa 115 projektov. Udeležba 

prebivalcev v procesu iz leta v leto narašča. Samo 

na srečanjih, kjer lahko prebivalci predstavijo svoje 

predloge, je doslej sodelovalo več kot 5000 udeležencev. 

Prav tako narašča število volivcev. Leta 2011 je glasovalo 

6903, leta 2017 pa 75.357 ljudi.

 V Cascaisu so z neposrednimi rezultati pa tudi 

dolgoročnimi učinki participatornega proračuna 

zadovoljni, saj zaznavajo okrepljeno zaupanje v mestno 

upravo in politično vodstvo ter večjo angažiranost 

prebivalcev v svojih lokalnih okoljih. Prepričani so, da 

zdaj izvedejo več projektov, ki odgovarjajo na dejanske 

Prebivalci sodelujejo pri razvoju predloga ves čas, od izbora do 
uresničitve. Vir: Občina Cascais

Udeležba na glasovanjih vsa leta raste, tudi s pomočjo promocije 
predlogov na terenu. Vir: Občina Cascais

potrebe prebivalcev. O tem pričajo tudi podatki o 

zadovoljstvu, saj je kar 90,4 % (2016) prebivalcev s 

participativnim proračunom zadovoljnih. Uspešnost 

modela so prepoznala tudi druga mesta, zlasti 

portugalska, in ga prenesla v svoja okolja.
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Urbana prenova je sklop načrtovalskih, gradbenih, gospodarskih, finančnih in 

socialnih ukrepov, s katerimi se celovito izboljša fizično, okoljsko, gospodarsko in 

družbeno stanje v izbranem delu mesta. Pri celovitih pristopih k urbani prenovi, 

kadar ne gre samo za fizično prenovo stavbnega fonda in javnih prostorov, 

se kot orodje za vključitev prebivalcev v prenovo in večje družbene učinke 

prenove pogosto uporablja kulturno in umetnost. Kulturne vsebine so dober 

medij za povezovanje prebivalcev, kadar v neki soseski živijo med seboj zelo 

različne družbene skupine; poleg tega pa oblikujejo identiteto krajev in krepijo 

občutke pripadnosti soseski ali mestu v celoti. Podobne učinke so z umetniškimi 

poslikavami fasad dosegli v nizozemskem Heerlenu.

Urbana prenova s poslikavo 
fasad / Street art murals for 
urban renewal

Grajenje skupnosti, angažiranje 
prebivalcev in spodbujanje urbane 
prenove s poslikavami fasad

Heerlen, Nizozemska

ULIČNA UMETNOST / URBANA PRENOVA / PARTICIPACIJA

90.782 prebivalcev
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H
eerlen, Nizozem

ska

Heerlen je eno od evropskih mest, ki so se razvila 

kot rudarska mesta. Ko je rudarska industrija v 

drugi polovici dvajsetega stoletja počasi propadala, 

se je mesto začelo soočati z gospodarskim in 

družbenim nazadovanjem.

V začetku novega tisočletja se je začel Heerlen 

bolj intenzivno spopadati s posledicami družbeno-

ekonomskega zatona. Pomemben preobrat se je 

zgodil leta 2008, ko se je Heerlen s posebno strategijo 

zavezal, da bo dal večji pomen kulturi, predvsem 

razvoju alternativne umetniške scene, ter jo uporabil 

kot orodje za vključevanje lokalnih skupnosti in urbano 

regeneracijo.

Mesto je tako začelo sistematično spodbujati skupnostne 

umetniške prakse in v nekaj letih se je razvila živahna 

grafitarska scena. Heerlen Murals je bilo najprej 

neodvisno umetniško gibanje, ki pa ga je mesto 

prepoznalo kot pomembnega akterja za urbano in 

družbeno regeneracijo ter ga podprlo. Leta 2013 so celo 

ustanovili fundacijo Street Art Foundation, ki je prevzela 

nekatere pristojnosti občine v zvezi z umeščanjem 

grafitov, zlasti velikih poslikav.

Prvi mural, poslikava fasade, je bila izveden v okviru 

festivala Cultura Nova leta 2013. Mural so prebivalci 

hitro vzljubili, zato se je mesto odločilo, da nadaljuje po 

tej poti in financira še več poslikav. 

Fasada na ulici Spoorsingel, Heerlen. Vir: Street Art Foundation aka HeerlenMurals
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Pri nastajanju poslikav sodelujejo prebivalci, ki 

predlagajo teme in motive, tako da se ti navezujejo 

na sosesko, v kateri se nahajajo. Nekatere poslikave 

so s svojimi zgodbami in željami soustvarili otroci. 

Nacionalna zveza sindikatov je mestu podarila mural 

na temo rudarske dediščine. Vzporedno z nastajanjem 

poslikave so potekale družabne aktivnosti, kot so 

srečanja z nekoč aktivnimi rudarji, s čimer je želela zveza 

sindikatov okrepiti zavest o rudarski zgodovini mesta.

Dva grafita velikega formata sta nastala s sredstvi, ki so 

jih zbrali na portalih za množično financiranje oziroma z 

zbiranjem prostovoljnih prispevkov. Za mural na lokalni 

bolnišnici so denar zbirali kar sami zaposleni. Pozitivni 

učinek poslikav fasad, ki popestrijo velik javni prostor v 

svoji okolici, so hitro prepoznali tudi zasebni akterji in 

podjetja ter začeli spodbujati njihovo umestitev v svoji 

bližini ali jih celo sami financirali.

V Heerlenu je tako zdaj že 67 grafitov velikega formata, 

ki so pomembno prispevali k pozitivni podobi mesta, 

tako v očeh prebivalcev kot obiskovalcev, ki jih je iz 

leta v leto več. S skupnostnim oblikovanjem poslikav 

so izboljšali kakovost življenja, saj so spodbudili 

povezovanje in vključevanje prebivalcev, okrepil se 

je občutek pripadnosti med prebivalci, povečala se je 

atraktivnost mesta, izboljšala se je kakovost javnega 

prostora, mesto pa je tako postalo prijetnejše za 

življenje.

Poslikava slepe fasade na ulici Schunckstraat, Heerlen. Foto: Klaus Tummers



15

Prednosti

Relativno nizki vložki za velike in vidne 

učinke ter izboljšano podobo mesta, 

tako med prebivalci kot tudi med 

obiskovalci.

Slabosti

Učinek/rezultat je bolj estetski kot 

uporabni.

Nauk

Tudi v umetniške akcije je mogoče 

vključiti prebivalce in tako potencirati 

vpliv umetniških del na družbo.

Poslikava fasade na ulici Coriovallumstraat, Heerlen.
Vir: Street Art Foundation aka HeerlenMurals

Slepa fasada v soseski Nieuw Einde, Heerlen. Vir: Street Art Foundation aka HeerlenMurals
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Urbana prenova še zdaleč ni več samo fizična prenova stavb in javnih prostorov. 

Tudi slovenska mesta se vse bolj poslužujejo celovitih pristopov k prenovi, kjer 

je pomemben tudi družbeni vidik. V soseski, kjer je prijetno bivati, se prebivalci 

počutijo kot pripadniki skupnosti, na katero se lahko zanesejo. Prenova naj bi tako 

poleg vidnih sprememb v prostoru pustila sledi tudi v lokalni skupnosti, ki naj bi 

bila po prenovi bolj povezana in vključujoča. Delujoče lokalne skupnosti so namreč 

najboljši preventivni ukrep proti socialni izključenosti, osamljenosti in nenazadnje 

vandalizmu v javnem prostoru. Za celostni pristop k urbani prenovi so se odločili 

tudi v Kranju.

Grajenje skupnosti in prenova 
soseske / Community building 
and neighbourhood renewal

Prenova stanovanjske 
soseske Planina v 
sodelovanju s prebivalci

Kranj, Slovenija

37.373 prebivalcev

URBANA PRENOVA / PARTICIPACIJA / SKUPNOSTNO UPRAVLJANJE
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Kranj se, podobno kot mnoga druga slovenska 

in evropska mesta, sooča z vztrajno degradacijo 

stanovanjskih sosesk. Prebivalci se pritožujejo 

nad pomanjkanjem parkirišč, slabo povezanostjo 

z javnim prometom, dotrajanostjo urbane 

opreme, nizko energetsko učinkovitostjo stavb 

in pomanjkanjem kakovostnih otroških igrišč. 

Zanemarjanje problematike stanovanjskih sosesk 

lahko vodi do resnih družbenih in gospodarskih 

posledic.

Delovna skupina je z različnimi metodami, kot so spletna 

in fizična anketa, interaktivni zemljevid, razstava o 

razvoju soseske in zbor stanovalcev soseske, preverila 

potrebe in zbrala izražene želje stanovalcev. Po analizi 

pridobljenih podatkov in glede na interese so stanovalce 

razporedili v manjše, tematske time, ki so obravnavali 

različne izzive soseske, predvsem pa so iskali možne 

rešitve.

 

Tematske time so materialno in strokovno podprli 

pri razvoju rešitev ter jim omogočili, da svoj predlog 

realizirajo s t. i. mini projektom – z njim so na problem 

opozorili širši krog javnosti ter istočasno nakazali 

možno rešitev. Poleg teh manjših testnih projektov so 

na pobudo enega od timov skupaj s prebivalci obnovili 

osrednje otroško igrišče v soseski.

 

Kot rezultat večmesečnega dela v timih in različnih 

načinov posvetovanja s prebivalci je nastal celostni 

načrt prenove in oživitve stanovanjske soseske 

Planina. Načrt v soseski predvideva nekaj programskih 

obogatitev soseske. Poleg lokalne pisarne prenove, ki 

bo zagotavljala kontinuirano sodelovanje s prebivalci 

še center trajnostne mobilnosti, center urbanih športov 

in center za družine. Predvideva pa tudi revitalizacijo 

podhodov za pešce in kolesarje ter vzpostavitev 

povezovalne tematske poti.

Prebivalci so sami uredili zeliščni vrt. Vir: Mestna občina Kranj

Pri urejanju otroškega igrišča so sodelovali prebivalci vseh 
starosti. Vir: Mestna občina Kranj

Kranj, Slovenija
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Predstavitev načrta prenove soseske in mini projektov. Vir: Mestna občina Kranj
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Načrtovanje ukrepov ob maketi. Vir: Mestna občina Kranj

Pogovori o prenovi soseske v tematskih timih. 
Vir: Mestna občina Kranj

Prednosti

Če so spremembe načrtovane skupaj s 

prebivalci, bodo ti prevzeli odgovornost 

in skrb zanje.

Slabosti

Sodelovanje s prebivalci zahteva več 

časa in lahko prinese nepredvidene 

rezultate.

Nauk

Če prebivalcem ponudimo priložnost, 

da ne samo predlagajo, temveč tudi 

realizirajo svoje predloge, bodo bolj 

motivirani za sodelovanje v procesu.

Čeprav je načrt prenove in oživitve soseske pripravljen, 

se vključevanje prebivalcev v prenovo soseske ni 

zaključilo; ti bodo namreč pomembni akterji tudi pri 

izvajanju predvidenih ukrepov. Na Mestni občini Kranj 

si želijo, da bi se iz tesnega sodelovanja s prebivalci 

razvil tudi model skupnostnega upravljanja s sosesko 

in njenega vzdrževanja. Glede na občutke pripadnosti 

in zadovoljstva, ki so jih prebivalci razvili v dosedanjem 

procesu, se za uspešnost tovrstnih pristopov k 

upravljanju ni bati.



Približno tretjina svetovnega pridelka hrane zraste na rastlinah, ki so jih 

oprašile živali; velik delež s svojim načrtnim zbiranjem peloda prispevajo čebele. 

Obstoj čebel je zato izjemnega pomena za zadostno količino pridelane hrane in 

posledično za preživetje človeštva. Čebele so ključne tudi za normalno življenje v 

mestih, saj oprašujejo mestno zelenje. Vse več mest si zato prizadeva poskrbeti za 

dobrobit čebel tudi v urbanih okoljih z zagotavljanjem dobre povezanosti zelenih 

površin in raznovrstnosti zelenja ter spodbujanjem urbanega čebelarjenja. V 

Mestni občini Ljubljana je poleg urbanih tudi veliko podeželskih območij, zato 

so se odločili za celovit program spodbujanja čebelarstva in dobrobiti čebel ter 

promocije ljubljanskega medu.

Čebelja pot / 
Bee path

Zagotavljanje dobrobiti 
čebel v urbanih območjih

Ljubljana, Slovenija

ČEBELE / ZELENE POVRŠINE / OKOLJE

281.278 prebivalcev
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V Ljubljani se zavedajo pomena opraševalcev za 

zeleno mesto, zato so leta 2015 odprli Čebeljo pot, 

program za spodbujanje čebelarstva in ustvarjanje 

ugodnih pogojev za čebelarje.

Tradicija čebelarjenja v Ljubljani in njeni okolici sega že 

v čas prvih prazgodovinskih naselbin. Danes na območju 

Mestne občine Ljubljana delujejo kar 3 % vseh slovenskih 

čebelarjev, ki imajo več kot 4.500 panjev.

 

Mestna občina Ljubljana v svoji strategiji razvoja 

podeželja poudarja pomen kakovostne hrane in lesa za 

samooskrbo ter njune sonaravne pridelave, k čemur naj 

bi prispevalo povečanje čebelarstva tako na podeželskih 

kot urbanih območjih občine. Za spodbujanje 

čebelarstva, tudi urbanega, in vzpostavljanje ugodnih 

pogojev za čebelarje si Mestna občina Ljubljana 

prizadeva z različnimi ukrepi, ki so jih združili v program 

Čebelja pot.

Občina čebelarje spodbuja, da čebele vzrejajo sonaravno 

in ekološko, ter prisluhne vsem prebivalcem, ki jih to 

zanima. Za vzrejo čebel je ključna zadostna količina 

površin za pašo, ki jih je v Ljubljani dovolj, občina 

pa kapacitete še krepi. Tako javne zelene površine 

opremlja z medovitimi rastlinami in drevesi, na drugi 

strani pa si prizadeva odstraniti vse sovražnike čebel, 

kot so pesticidi, proste kisline, ostanki težkih kovin in 

genetsko spremenjeni organizmi. Za odstranjevanje 

plevela uporablja naravna, čebelam prijazna, sredstva. 

Rastline, ki jih občina zasaja na svojih površinah, naj bi 

bile povečini avtohtone in naj bi zagotavljale biotsko 

raznovrstnost.

 

Za umeščanje čebelarjenja v urbani prostor je mesto 

poskrbelo s posebej za ta namen oblikovanimi 

čebelnjaki in stojišči za panje. Primer urbanega 

čebelnjaka se nahaja v samem središču Ljubljane na 

strehi Cankarjevega doma. Poleg fizičnih posegov v 

prostoru in ukrepov pri vzdrževanju zelenih površin so 

za spodbujanje čebelarjenja ključne izobraževalne in 

ozaveščevalne aktivnosti.

Vrt Plečnikove hiše v Ljubljani s čebelnjakom. Foto: Matevž Paternoster (Arhiv MGML/Plečnikova hiša)

Ljubljana, Slovenija
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Mestni čebelnjak v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani. 
Foto: Žiga Koritnik (Arhiv MOL)
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Prednosti

Prek ozaveščanja o čebelah je mogoče

ozaveščati tudi o podnebnih spremembah in

vplivih človeka na okolje na splošno.

Slabosti

Spodbujanje čebelarstva, kjer tradicija ni 

razvita, je lahko težavno.

Nauk

Skrb za dobrobit čebel je tudi skrb za zdravo 

življenjsko okolje ljudi.

Pri programu Čebelja pot sodeluje kar 32 različnih 

akterjev, od izobraževalnih in kulturnih institucij, 

institucij povezanih z zdravjem do gospodarskih 

institucij ter seveda čebelarjev in čebelarskih društev, 

ki vsaka na svoj način skrbijo za dobrobit čebel v mestu. 

Na šolah potekajo čebelarski krožki, čebele pa so tudi 

del različnih učnih poti, ki poleg domačih šolarjev in 

odraslih pritegnejo tudi številne obiskovalce.

 

Čebelja pot je dober primer sodelovanja med čebelarji, 

prebivalci, zasebnimi podjetji in mestno upravo, ki 

združujejo naravno in kulturno dediščino, kulinariko, 

obiske panjev in mestne zelene površine kot tudi trinajst 

teras nad mestom, kjer domujejo mestne čebele.

 

Mestna občina Ljubljana načrtuje, da bo program Čebelje 

poti nadgradila še z zgodbo o divjih opraševalcih in 

gradnjo okolju prijaznih lesenih čebelnjakov z zelenimi 

strehami.

Najstarejši secesijski izvesek v Ljubljani z upodobitvijo panja. 
Foto: Doris Kordič (Arhiv MOL)

Drevored medovitih malih jesenov na Slovenski cesti.
Foto: Doris Kordič (Arhiv MOL)

Upodobitev čebele na pročelju stanovanjske hiše. 
Foto: Doris Kordič (Arhiv MOL)
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Mesta razvijajo različne načine, kako dati možnost prebivalcem, da podajo svoje 

predloge za izboljšanje bivalnih okolij. Veliko mest je že vzpostavilo spletne 

portale, kjer je mogoče oddati svoje predloge, želje in pritožbe, na katere mestni 

uslužbenci večinoma odgovorijo v relativno kratkem času. Objava na spletu 

omogoča transparentnost postopka – pobuda in odgovor sta javna, tako da lahko 

prebivalci vidijo, kaj je že bilo predlagano in kaj je bil odgovor mesta. Mestna 

občina Ljubljana se je dodatno odločila vpeljati še osebna srečanja z županom, 

tako da lahko prebivalci po predhodni najavi pridejo na sestanek in se osebno 

pogovorijo o svojih predlogih ali težavah.

Približevanje župana in mestnih 
storitev prebivalcem / Bringing 
citizens closer to their mayor and 
city services

Servis Pobude meščanov prebivalcem 
omogoča sodelovanje pri sprejemanju 
odločitev na lokalni ravni

PARTICIPACIJA / DOSTOPNOST / JAVNE STORITVE

Ljubljana, Slovenija

281.278 prebivalcev
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Ljubljana je v zadnjih letih vzpostavila več 

mehanizmov, s katerimi odpira prostor za 

sodelovanje meščanov z občino in njenimi javnimi 

zavodi. Spletni portal Servis pobude meščanov 

deluje od leta 2008 in prebivalcem omogoča 

neposredno komunikacijo z županom, mestno 

upravo, javnimi institucijami in javnimi podjetji. 

Namenjen je konkretnim opozorilom na morebitne 

težave ali napake, prevladujejo pripombe glede 

prometnih ureditev, urejanja in varstva okolja, 

kolesarjenja v mestu ter vprašanj glede načrtovanih 

projektov Mestne občine Ljubljana (MOL).

Vsak občan lahko odda pobudo, naj bo to pohvala, 

graja ali predlog ureditve. Odgovor na pobudo 

občina posreduje v treh do osmih dneh, odvisno 

od kompleksnosti pobude. Delovanje portala je 

popolnoma transparentno, meščani lahko spremljajo, 

na koliko pobud je občina že odgovorila, iščejo med že 

odgovorjenimi pobudami glede na čas objave, tematiko 

pobude ali glede na četrtno skupnost. Pobude so 

označene tudi na zemljevidu, tako da lahko meščani 

spremljajo, kaj je bilo predlagano v njihovi soseski.

Dnevi odprtih vrat, ki na MOL mesečno potekajo od 

leta 2006, omogočajo osebno srečanje in pogovor z 

županom. Vnaprej sporočene teme pogovora obravnava 

pristojna strokovna služba mestne uprave in pripravi 

gradivo za župana. Pogovori so tako zelo učinkoviti. Po 

pogovoru z županom se njegovo mnenje znova posreduje 

pristojni službi, ki poda končno oceno o rešitvi oziroma 

realizaciji predloga meščana.

Čeprav občina ne more posredovati pri vseh težavah, 

s katerimi se na župana obrnejo prebivalci, so dnevi 

odprtih vrat med prebivalci dobro sprejeti, število 

meščank in meščanov, ki obiščejo župana, tako iz leta v 

leto narašča.

Informacijska točka 65+. Foto: Nik Rovan

Ljubljana, Slovenija
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Dan odprtih vrat. Foto: Nik Rovan

Otvoritev razstave Mestne zveze upokojencev Ljubljana. Foto: Nik Rovan
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Pred dvajsetimi leti je bila ustanovljena Centralna 

informacijska pisarna, sprva namenjena servisu pomoči 

osebam s posebnimi potrebami, ki so urejale zadeve v 

mestni upravi občine Ljubljana. Danes v pisarni deluje 

Info točka 65+, ki je uresničitev ene od pobud meščanov. 

Točka je v prvi vrsti namenjena starejšim in osebam z 

oviranostmi, v njej pa so na enem mestu na voljo celovite 

informacije o storitvah in aktivnostih Mestne občine 

Ljubljana za prijetnejše in kakovostno življenje starejših 

ter oseb z oviranostmi.

Ljubljana je na podlagi pobud meščanov, ki jih je prejela 

z zgoraj naštetimi mehanizmi, uvedla številne ukrepe 

in spremembe v javnem prostoru, zlasti na področju 

prometa. Kavalir, električno vozilo za prevoze starejših 

in ljudi z oviranostmi v peš coni, je eden od primerov 

uresničenih pobud meščanov.

Pobude meščanov Mestna občina Ljubljana vidi kot dober 

način za pridobivanje odzivov na delo občine in kot 

orodje vključevanja prebivalcev v procese odločanja. Za 

dobro delovanje sistema pobud meščanov in dni odprtih 

vrat pa je ključna motivirana mestna uprava z županom 

na čelu.

Spletna stran Servis pobude meščanov. Vir: https://pobude.ljubljana.si/

Prednosti

Servis pobude meščanov prebivalcem 

omogoča, da takoj sporočijo predlog, 

kritiko ali pohvalo ter dobijo v kratkem 

času odziv.

Slabosti

Nenehno odzivanje na pobude je lahko 

za mestno upravo zelo naporno.

Nauk

Prebivalce je mogoče v procese 

odločanja vključiti s kombiniranjem 

različnih metod.



Otroška igrišča na javnih zelenih površinah so osnovna infrastruktura za igro in 

gibanje otrok na prostem. Poleg tega so igrišča prostori, na katerih se prebivalci, 

uporabniki igrišč in spremljevalci otrok, spoznavajo med seboj in razvijajo 

sosedske vezi. Pri urejanju in vzdrževanju igrišč, ki nista zanemarljiv strošek v 

občinskem proračunu, mesta pogosto tožijo nad vandalizmom in neželenimi 

rabami. To je tudi eden od razlogov zato, da so pri nas vrtčevska in šolska igrišča 

ograjena, tudi zaklenjena in nedostopna za javno rabo. Strokovnjaki opozarjajo, 

da je v boju proti vandalizmu in neželenim rabam lahko zelo učinkovito vključujoče 

načrtovanje in vzpostavljanje neformalnega nadzora nad rabo, ki ga izvajajo 

prebivalci in uporabniki sami. V italijanskem mestu Macerata so z učinki vključujoče 

prenove otroških igrišč zelo zadovoljni.

Igraj se in se razvijaj / 
Play and grow

Vključujoča prenova 
zelenih urbanih površin

Macerata, Italija

OTROŠKA IGRIŠČA / PRENOVA / ZELENE POVRŠINE

43.000 prebivalcev
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V Macerati so najprej izvedli pilotni projekt 

v soseski Quartiere Pace, kjer stanuje veliko 

priseljencev, v območju pa je tudi veliko otrok, 

saj se v soseski nahajajo javni in zasebni vrtec ter 

osnovna in srednja šola. Po uspešnem preizkusu so 

nov pristop k urejanju še petkrat ponovili in tako 

skupaj prenovili šest otroških igrišč.

S prvo prenovo so želeli na novo določiti uporabnost 

zelene površine in igrišča, ki sta bila precej zapuščena 

in pogosto tarča vandalizma. Raziskovali so možnosti za 

soupravljanje zelene površine in načine, kako motivirati 

prebivalce, da bi delno sami prevzeli skrb za urejeno 

zeleno površino.

 

Mesto je želelo tudi, da se okrepi povezovalna funkcija 

zelene površine, da se izkoristi prostor za povezovanje 

prebivalcev in za izboljšanje socialne vključenosti. 

Prenovo so zato načrtovali in izvajali v tesnem 

sodelovanju s prebivalci in drugimi uporabniki tega 

prostora v soseski.

Proces prenove igrišča in razvoja njegove namembnosti 

je potekal skozi igre in pogovore o funkcijah tega 

prostora, v katerih so sodelovali prebivalci in uporabniki. 

Samo fizično prenovo so izvedli na šestih srečanjih, na 

katerih so udeleženci skupaj ustvarili igrišče, ki so ga 

zasnovali kot labirint. Najpomembnejši udeleženci v 

celotnem procesu so bili otroci, ki so jih glede na starost 

vključevali na različne načine.

 

Projekt sta strokovno podprli lokalni organizaciji; dialog 

s prebivalci in uporabniki je vodila nevladna organizacija 

Les Friches, fizično urejanje pa socialna zadruga 

Meridiana. Slednja je imela pomembno vlogo zlasti 

pri pripravi gradbišča, ki je moralo biti dovolj varno in 

primerno za vse sodelujoče, predvsem otroke.

 

Pristop k prenovi igrišča, ki so ga pilotno izvedli v soseski 

Quartiere Pace, je mesto potem ponovilo še pri ureditvi 

petih igrišč javnih vrtcev.

 

Skupnostno urejanje otroškega igrišča z igro. Vir: Občina Macerata

M
acerata, Italija
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Sodobni trendi urejanja otroških igrišč se vse bolj nagibajo k preprostim rešitvam, ki omogočajo prosto igro otrok. Vir: Les Friches
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V samo fizično prenovo igrišč niso vložili veliko sredstev, 

saj je bil poudarek na naravnih materialih in ponovni 

uporabi predmetov in surovin, ki so jih imeli vrtci na 

razpolago. Ena od surovin je bilo na primer drevo 

na vrtčevskem dvorišču, ki ga je bilo treba podreti.                 

S ponovno uporabo materialov so znižali tako okoljske 

kot finančne stroške.

 

Tekom prenove je bilo predvsem veliko možnosti za 

druženje in spoznavanje prebivalcev. Lokalne skupnosti 

so zato po prenovi postale veliko bolj trdne, tveganje 

za socialno izključenost pa je s tem manjše. Proces 

prenove je imel tudi pomembne vzgojne učinke, otroci 

so pridobili uporabno znanje pri urejanju igrišča in se 

naučil spoštljivega odnosa do okolja ter se bolj povezali s 

svojim lokalnim okoljem.

 

Mesto je z vključujočim pristopom k prenovi igrišč na 

javnih zelenih površinah zelo zadovoljno in prepričano 

v številne pozitivne učinke. Urejanje igrišč ob vrtcih, 

ki so javno dostopna, v sodelovanju z uporabniki, se je 

izkazalo za dobro varovalo pred vandalizmom. Sodelujoči 

v procesu prenove namreč čutijo povezanost z igriščem 

in zelenimi površinami, ker so k njihovi ureditvi sami 

prispevali. Zaradi tega tudi bolj aktivno prevzemajo skrb 

in odgovornost za tako urejene prostore in k skrbnemu 

ravnanju pozivajo druge uporabnike.

V Macerati so več otroških igrišč uredili v sodelovanju s 
prebivalci. Vir: Občina Macerata

Za igro otrok je včasih dovolj narava. 
Vir: Les Friches

Prednosti

Tudi z minimalnim finančnim vložkom v 

fizično prenovo je lahko prenova igrišč 

in zelenih površin zelo učinkovita.

Z vključevanjem prebivalcev v prenovo 

se koristi prenove razširijo in povečajo; 

iz fizičnega okolja tudi na družbeno, iz 

faze prenove tudi v fazo vzdrževanja.

Slabosti

Obstaja nevarnost, da bi mesto skrb in 

vzdrževanje popolnoma preložilo na 

prebivalce.

Nauk

Vključevanje prebivalcev v prenovo 

igrišč in zelenih površin prispeva 

k bolj vsestransko učinkovitemu in 

trajnostnemu urejanju teh površin.
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Hrana ima pomembno socializacijsko in družabno funkcijo. Hrana nas povezuje. 

Pa vendar je hrana še mnogo več. Je ključna za življenje, način njene pridelave 

pogojuje razvoj. Po eni strani pridelava hrane vpliva na okolje, po drugi strani na 

zdravje ljudi. Ne glede na najrazličnejša prehranska gibanja in prakse se danes 

kot okoljsko in družbeno najbolj učinkovita kaže odločitev za ekološko in lokalno 

pridelano hrano – ki od zemlje do krožnika prepotuje najkrajšo pot in zlasti v 

urbanem okolju na novo vzpostavlja že skoraj povsem izgubljen stik človeka z 

izvorom hrane. Mouans Sartoux s kombinacijo praktičnih in sistemskih ukrepov 

zagotavlja dostop do ekološko in lokalno pridelane hrane.

Popolnoma eko šolska 
prehrana / Collective 
School Catering

Trajnostna pobuda za ozemeljsko 
kmetijsko-prehransko politiko

Mouans Sartoux, Francija

10.331 prebivalcev

HRANA / ZDRAVJE / OKOLJE
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V francoskem mestu Mouans Sartoux, na Azurni 

obali, so že pred dvajsetimi leti začeli zaznavati 

pomanjkanje kakovostne lokalno pridelane hrane, 

in so, še zlasti v luči takratnega razsajanje bolezni 

norih krav, začeli odločneje voditi politiko, ki 

povezuje skrb za hrano, zdravje in okolje.

Prvi njihov cilj je bil zagotoviti stoodstotno ekološko 

pridelano hrano za vse tri osnovne šole v mestu (tj. 1000 

obrokov dnevno), ne da bi se zaradi tega cena obroka 

zvišala. Hrana naj bi bila, ne samo ekološko pridelana, 

ampak tudi sveža, sezonska, uravnotežena, lokalna, 

pripravljena v šolah samih iz nepredelanih, surovih 

sestavin.

Pri iskanju rezerv v obstoječem sistemu so se kot zelo 

učinkoviti izkazali majhni koraki, s katerimi so se zavezali 

k zmanjšanju količine hrane, ki konča v smetnjakih. 

Eden od njih je ločevanje ostankov hrane po posameznih 

kategorijah, torej predjedi, glavne jedi in sladice. Tako 

so ugotovili, kje so največji presežki in katere hrane 

lahko pripravijo manj. Da bi zmanjšali količino odpadne 

hrane so za vse obroke uvedli tudi dve različni velikosti 

porcije. Otroci imajo tako možnost, da sami ocenijo, 

kako lačni so in koliko česa bodo pojedli. Z zmanjšanjem 

ostankov hrane so ceno obroka znižali za 20 centov; 

namesto 150 g, kolikor znaša nacionalno povprečje, 

zavržejo samo 30 g hrane na obrok.

Otroci v Mouans Sartouxju uživajo samo ekološko pridelano hrano. Vir: Občina Mouans-Sartoux

M
ouans Sartoux, Francija
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Na občinskem polju potekajo tudi izobraževalne aktivnosti za otroke.

Otroci lahko izbirajo med različno velikimi porcijami. Vir: Občina Mouans-Sartoux
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Pri nabavi lokalne ekološko pridelane hrane so naleteli 

na težave, saj je bilo ponudbe premalo ali pa lokalni 

ponudniki niso bili konkurenčni. Zato so prilagodili 

pravila javnega naročanja tako, da se o izbiri ponudnikov 

odloča po naslednjem vrstnem redu kriterijev: kakovost, 

vpliv na okolje in cena. Cena je tako šele na tretjem 

mestu, pomembnejša je kakovost hrane in vpliv 

pridelovalca in pridelka na okolje. Ponudniki morajo 

namreč ob oddaji ponudbe izpolniti vprašalnik, s katerim 

ocenijo svoj vpliv na okolje.

Kljub tem ukrepom lokalni pridelovalci hrane niso zmogli 

zadostiti potrebam, zato je mesto kupilo zemljišče in 

na njem uredilo svojo kmetijo, kjer ekološko pridelujejo 

zelenjavo za potrebe šolskih kuhinj. Leta 2016 so 

ekološko pridelali 24 ton zelenjave in tako 85-odstotno 

zadostili potrebam svojih šol. 

Poleg praktičnega reševanja pomanjkanja ponudbe 

lokalne ekološke hrane in skrajševanja prehranske 

verige z vzpostavitvijo lastne kmetije, se je Mouans 

Sartoux zagotavljanja dostopa do lokalno pridelane 

hrane lotil še z dodatnimi ukrepi, sistemsko. Z lokalnim 

prostorskim načrtom so zavarovali kar 112 hektarjev 

kmetijskih zemljišč in jih tako obvarovali pred pozidavo 

ter preprečili nenadzorovano širjenje mesta v podeželsko 

zaledje. Obseg zemljišč, namenjenih kmetijstvu, se je s 

tem povečal za trikrat.

Učinki prehranske politike, ki jo vodi Mouans Sartoux, 

so vsestranski: občutno zmanjšanje vplivov na okolje 

zaradi krajšanja poti, manj pesticidov in večja biotska 

raznovrstnost zaradi ekološke pridelave, boljše 

prehranske navade in zdravje prebivalcev zaradi mehkih 

ukrepov, kot so izobraževanje v šolah in ozaveščanje 

staršev. Mesto pa oskrbo s kakovostno lokalno hrano širi 

tudi na svoje druge službe – v eni od osnovnih šol vsak 

dan obedujejo tudi občinski uslužbenci.

Ločevanje ostankov hrane omogoča stalno spremljanje porabe in 
natančno načrtovanje obrokov. Vir: Občina Mouans-Sartoux

Prednosti

Nezahtevni prvi koraki, ki jih je mogoče 

enostavno prenesti.

Slabosti

Nekatere občine se lahko soočijo 

s težavami pri prilagajanju ali 

poostrovanju pravil javnega naročanja.

Nauk

Če rešitev z zunanjimi izvajalci ne 

deluje, lahko občina vedno prevzame 

pobudo in zagotovi dodatne potrebne 

pogoje za realizacijo ideje.
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Mobilnost, premikanje ljudi, blaga in informacij po prostoru, je ključna za 

delovanje sodobne družbe. Vendar mobilnost povzroča tudi številne težave, 

saj zavzema prostor, porablja energijo in povzroča onesnaženje. Promet je 

eden največjih virov emisij toplogrednih plinov in predstavlja veliko grožnjo 

za podnebne spremembe. Mobilnost, ki temelji na avtomobilih, ima še številne 

druge negativne učinke, kot je suburbanizacija večjih urbanih središč, ki vodi 

k netrajnostni rabi virov pa tudi suburbanemu, manj telesno aktivnemu in 

odtujenemu načinu življenja. Številna evropska mesta zato razvijajo programe, 

s katerimi si prizadevajo spremeniti navade prebivalcev v smeri trajnostne 

mobilnosti; eden od primerov je münchenski »Gscheid Mobil«.

Pametno upravljanje 
mobilnosti / Bright mobility 
management 

Spodbujanje okolju prijazne 
mobilnosti in zmanjševanje 
avtomobilskega prometa za 
zmanjšanje izpustov CO2 v mestu

München, Nemčija

1.544.041 prebivalcev

TRAJNOSTNA MOBILNOST / PROMET / OZAVEŠČANJE
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V bavarski prestolnici že 10 let izvajajo program 

»Gscheid Mobil«, ki je skupek najrazličnejših 

izobraževalnih, svetovalnih in motivacijskih 

aktivnosti, namenjenih različnih skupinam 

prebivalcev. Namen programa je prebivalce 

prepričati, naj uporabljajo trajnostne oblike 

mobilnosti in se v čim večji meri izogibajo uporabi 

osebnega avtomobila. Mesto želi prebivalcem 

sporočiti, da ponuja zmogljive mobilnostne 

storitve, uporaba teh pa prinaša številne koristi. 

Prebivalce naslavljajo predvsem ob življenjskih 

prelomnicah, kot so rojstvo otroka, vstop v šolo in 

upokojitev. Takrat so ljudje namreč bolj dojemljivi 

za spremembe v navadah.

Parom, ki se jim rodi prvi otrok, ponujajo številne 

ugodnosti, s katerimi lahko preizkusijo različne 

možnosti, kot so souporaba avtomobila ali tovorna 

kolesa, in se namesto nakupa dodatnega avtomobila 

odločijo za kombinacijo drugih vrst mobilnosti.

Cela serija aktivnosti je namenjena otrokom, ki jih želi 

mesto že zelo zgodaj spodbuditi k uporabi trajnostnih 

oblik mobilnosti. Predšolskim otrokom so tako 

namenjene aktivnosti, ki razvijajo ravnotežje in gibalne 

sposobnosti. V začetku šolanja potekajo programi 

spremljane hoje v šolo – pešbus, kasneje organizirajo 

aktivnosti, ki razvijajo njihove kolesarske spretnosti, 

in jih učijo osnovnih popravil kolesa. Učenje veščin ves 

čas spremlja podajanje učenje in ozaveščanje o različnih 

oblikah mobilnosti ter njihovem vplivu na okolje in 

družbo.

Starejšim prebivalcem so namenjene predvsem 

aktivnosti, povezane z rabo javnega prometa, kjer 

München ponuja veliko možnosti in kombinacij. Med 

drugim za starejše organizirajo tečaje varne in prijetne 

rabe sredstev javnega prevoza.

Poseben program je namenjen novim prebivalcem 

Münchna, ki so se pravkar priselili. Po pošti prejmejo 

mapo z informacijami o različnih možnostih prevoza. 

S tem želijo nove prebivalce tako odvrniti od uporabe 

osebnega avtomobila in jih usmeriti na trajnostno 

mobilnost.

Do zmanjšanja deleža lastniških avtomobilov s souporabo. Foto: Christine Blei

M
ünchen, Nem

čija
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Kolesarske veščine otrok spodbujajo že 
od malih nog. Foto: Tobias Hase
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Prednosti

Učinkoviti so tisti ukrepi, ki 

neposredno naslavljajo določeno ciljno 

skupino.

Slabosti

Samo podajanje informacij ni dovolj. 

Mesto mora raziskati in ponuditi 

prilagojene možnosti, da prebivalci 

spremenijo svoje navade.

Nauk

Programe spreminjanja navad je 

potrebno izvajati dalj časa.

Pri izvajanju teh programov občinske službe in oddelki 

sodelujejo s številnimi drugimi organizacijami in 

institucijami, še zlasti tesno z vrtci in šolami, pa tudi 

z bolnišnicami in porodnišnicami ter prodajalci koles, 

podjetji, ki izposojajo avtomobile, in avtomobilsko 

industrijo.

Kakovost programa, ki ga nenehno nadgrajujejo, 

zagotavljajo z vključujočim razvojem posameznih 

aktivnosti. Preden zaženejo novo aktivnost, se 

Prikolice za kolesa so odlična rešitev za starše z dojenčki.
Foto: Tobias Hase

Novopečeni starši lahko brezplačno testirajo prikolico za kolo. 
Foto: Tobias Hase

posvetujejo s ciljno skupino, in storitev dodelajo s 

pomočjo fokusnih skupin. Pomembno se jim zdi zamisli 

najprej testirati pri ciljni skupini in zagotoviti, da nova 

aktivnost resnično odgovarja na njihove potrebe. 

Za dober zgled se je mesto odločilo zagnati poseben 

program za zaposlene v mestni upravi, ki jih prav 

tako spodbujajo k rabi trajnostnih oblik mobilnosti. 

Za službene poti so uradnikom namesto službenih 

avtomobilov na voljo električna in tovorna kolesa.

Mesto ocenjuje, da je v desetih letih do določene mere 

uspelo spremeniti mobilnostne navade prebivalcev, še 

najboljše rezultate pričakujejo od otrok, ki jih programi 

spremljajo v celotnem obdobju šolanja. Preko otrok pa 

je mogoče vplivati tudi na starše in tako postopoma 

spreminjati navade vseh prebivalcev.



Digitalizacija delu prebivalstva omogoča lažji dostop do večine storitev občinske 

in javne uprave. Za mnoge je urejanje formalnih postopkov, pridobivanje listin 

in soglasij veliko enostavnejše in manj časovno potratno, del prebivalstva pa 

od širitve javnih storitev na splet nima veliko koristi. Tisti, ki ne obvladajo 

informacijske in komunikacijske tehnologije, bodo svoje opravke vseeno raje 

opravili pri okencu. Težava nastopi pri delu prebivalstva, ki stanuje daleč vstran 

od občinskih pisarn in upravnih enot in do njih težko dostopa. Če ustrezen javni 

prevoz ni na voljo, je lahko urejanje najosnovnejših zadev velik izziv. V Palmeli, 

mestu južno od Lizbone, so našli rešitev.

Mobilna občinska 
enota / Municipality 
attendance vehicle

Potujoči kombi, opremljen z 
informacijsko in komunikacijsko 
tehnologijo, obiskuje geografsko 
oddaljene vasi

Palmela, Portugalska

62.831 prebivalcev

JAVNE STORITVE / DOSTOPNOST / RURALNA OBMOČJA
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V Palmeli so ugotovili, da so občinske storitve 

velikemu delu prebivalstva, zlasti na ruralnih 

območjih, težko dostopne. Fizično so oddaljeni 

od središča mesta in upravnih služb, z digitalno 

tehnologijo pa niso najbolje seznanjeni. Kot 

drugod po Evropi se tudi na Portugalskem 

prebivalstvo stara in zelo pogosto stari sami 

ostajajo na podeželju. Javni promet ne deluje 

tako dobro, da bi lahko preprosto dostopali do 

krajevnih središč, lastnega prevoza pa pogosto 

nimajo. Fizična oddaljenost pogosto izzove tudi 

občutek nemoči in pomanjkanja vpliva na procese 

upravljanja. Zato so se v Palmeli odločili storitve 

prebivalcem približati z mobilno enoto, ki omogoča 

opravljanje občinskih storitev na terenu.

Ideja potujoče občinske pisarne se je porodila kot 

nadgradnja vsakoletne decentralizacije občinske 

uprave, ko se zaposleni na upravi za en teden podajo v 

posamezne četrtne in krajevne skupnosti in svoje delo 

opravljajo tam. Istočasno so na voljo za vprašanja in 

pomoč občanom.

Prisotnost na terenu in dostopnost občine prebivalcem 

so se odločili okrepiti s stalno mobilno enoto. Vozilo 

je redno na terenu. Po vnaprej določenem urniku se 

ustavlja na 32 avtobusnih postajališčih na mestnem 

obrobju in na podeželju, kjer je na voljo občanom, ki 

želijo urediti različne zadeve.

Sprva je bilo mogoče v mobilni enoti urediti samo 

zadeve, vezane na občino, na primer v zvezi s 

prostorskim načrtom, oskrbo z vodo in odvodnjavanjem, 

licencami za podjetja, šolskimi prevozi itd. Po sklenitvi 

sporazuma z državno upravo pa je mobilna enota postala 

prva te vrste, ki nudi vse upravne storitve v povezavi s 

socialnim varstvom, pokojninami, pravom, notarskimi 

storitvami in podobno, ki bi jih sicer opravili na okencu 

upravne enote. 

Decentralizacija uprave omogoča bolj neposreden in pristen stik 
s prebivalci. Vir: Občina Palmela

Mobilno enoto uporabljajo predvsem starejši. Vir: Občina Palmela

Palm
ela, Portugalska
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V mobilni enoti lahko prebivalci uredijo vse občinske in upravne zadeve. Vir: Občina Palmela
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Mobilna enota hkrati deluje tudi kot potujoča knjižnica, 

v kateri je mogoče prevzeti ali vrniti knjige iz občinske 

knjižnice. 

Vozilo upravlja eden od občinskih uslužbencev, ki tudi 

sicer komunicirajo z občani. V tej vlogi se izmenjujejo, 

tako imajo vsi možnost za delo na terenu in s tem še 

bolj neposreden stik z občani. Nenazadnje je to tudi 

dobrodošla menjava delovnega okolja.

Za razliko od spletnih storitev mobilna enota omogoča 

bolj oseben pristop in pristen, neposreden stik, kar 

pri prebivalcih vzbuja občutek boljše povezanosti z 

upravo. Dodatno mobilna pisarna prispeva k zmanjšanju 

birokracije in k reorganizaciji javnih storitev, prispeva k 

dobremu upravljanju in poenostavitvi postopkov javnih 

storitev, zagotavlja enak dostop do javnih storitev za 

občane na podeželju in državljane, ki so socialno in 

geografsko izolirani, in s tem izboljšuje njihovo kakovost 

življenja. Palmela je z delovanjem mobilne enote izjemno 

zadovoljna in razmišlja celo o širitvi ponujenih storitev.

Mobilna enota na eni od svojih postaj. Vir: Občina Palmela

Prednosti

Urejanje vseh občinskih in upravnih 

storitev na enem mestu, v neposredni 

bližini doma.

Slabosti

Prebivalci iz oddaljenih krajev imajo 

tako še manj priložnosti, da bi zašli 

v mesto.

Nauk

Digitalizacija ne odgovarja na potrebe 

vseh prebivalcev.



Napredne mestne uprave razumejo, da je vključevanje prebivalcev v procese 

odločanja in v skupno urejanje bivalnega okolja njihova pomembna naloga in 

poslanstvo, ki zagotavlja socialno vključenost, enakost in povezanost. V manjših 

mestih so prebivalci zato pogosto že naveličani običajnejših pristopov k zbiranju 

in širjenju idej. Strokovnjaki za participacijo poudarjajo, da mora biti sodelovanje 

s prebivalci za vse udeležence prijetna, če ne celo zabavna, izkušnja. Skozi igro in 

zabavo se sprostimo, lažje učimo, navezujemo stike in sprejemamo tuje ideje. V 

Vidmu so se zato odločili, da sledijo igrivi usmeritvi pri vseh svojih dejavnostih – 

zakaj se ne bi igrali tudi odrasli?

Paradigma igrivosti /
The playful paradigm

Igre kot fleksibilen in inovativen 
način za zdravo in trajnostno 
urejanje prostora

Videm / Udine, Italija

100.032 prebivalcev

IGRE / ZDRAVJE / AKTIVNO STARANJE
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Italijanski Videm se sooča z izzivi, ki jih poznajo 

tudi mnoga druga srednje velika in mala mesta: 

starajoče se prebivalstvo, potreba po ozaveščanju 

o okoljskih izzivih in energetski učinkovitosti, 

o pomenu zdravega načina življenja, pa tudi 

zamiranje življenja v nekaterih delih mesta, manjša 

vloga skupnosti, celo naraščanje izoliranosti in 

osamljenosti med prebivalci.

V Vidmu so se odločili na te izzive odgovoriti z različnimi 

ukrepi, v okviru enotne paradigme – na igriv način. 

Prepričani so namreč, da je mogoče z igro in na zabaven 

način doseči veliko večje zanimanje in odgovornost za 

spremembe kot z resnimi, za prebivalce manj zanimivimi, 

akcijami. Igre tako v Vidmu uporabljajo kot prilagodljiv 

in inovativen način za urejanje in rabo prostora (angl. 

placemaking), pa tudi za naslavljanje drugih potreb 

dolgožive, starajoče se, energijsko ozaveščene, pravične 

in demokratične družbe.

Dokazano je, da se je preko igre lažje učiti in graditi 

odnose, saj lahko kulturne, fizične ali kognitivne razlike 

in primanjkljaje pri igri presežemo s čustvenimi odzivi. 

Igre so zato dober medij za povezovanje prebivalcev, za 

premagovanje razlik med njimi in grajenje mostov med 

ljudmi, generacijami in kraji. Igre prav tako olajšajo 

zagovorništvo sprememb in inovacij ter spodbujanje 

socialne vključenosti. S pomočjo iger, pristopa z igrami, 

se izboljšujejo zmožnosti urbanih območij za spopadanje 

z aktualnimi izzivi, spodbuja se medgeneracijsko 

solidarnost in prijetne medosebne odnose.

V Vidmu so za ta namen vzpostavili več prostorov, 

kjer skozi igro promovirajo pomembne nove ideje in 

ozaveščajo o rešitvah, organizirajo pa tudi prireditve in 

vodijo stalne programe.

Krepitev uma in gibanje na svežem zraku. Vir: Mesto Udine

Igrivo učenje z izvajanjem poskusov. Vir: Mesto Udine

Ohranjanje kognitivnih sposobnosti z igrami.  Vir: Mesto Udine

Videm
 / Udine, Italija
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Krepitev veščin z igro. Vir: Mesto Udine



47

V praksi se igriv pristop odraža v vzpostavitvi knjižnice 

igrač s parkom in potujočega avtobusa z igrami, ki 

približa igre in igrače tudi prebivalcem, ki živijo na 

obrobju naselja ali na podeželju. 

V Vidmu zaradi pozitivnih izkušenj z igrivim pristopom 

vsako leto obeležujejo različne tematske dneve, ki so 

povezani z igrami in znanjem, kot so dan pi, mednarodni 

dan družabnih iger, Darwinov dan in noč knjige. Vsako 

leto v mestu poteka tudi sejem na temo energije v igri.

Hkrati pa vse leto na različnih lokacijah (v skupnostnih 

centrih, knjižnicah, na univerzi, …) potekajo programi 

CamminaMenti (razgibaj um), ki vključujejo glasbeno 

terapijo, smejalno jogo, igre proti staranju, kreativno 

razmišljanje in podobne vaje, namenjene preprečevanju 

kognitivnega nazadovanja in osamljenosti.

Spodbujanje k telesni vadbi na igriv način z vadbo na trgu. 
Vir: Mesto Udine

Zdrav način življenja v Vidmu spodbujajo z motom 

»Naj bo zdrava izbira, zabavna izbira«, gibanje torej 

povezujejo z zabavnimi aktivnostmi, kot je lov za 

zakladom. Za zdravstvene in socialne delavce, ki delajo 

s starimi, organizirajo seminarje z naslovom »Ne 

nehaš se smejati, ker si star. Postaraš se, ker se nehaš 

smejati«, s katerimi želijo izboljšati kakovost življenja 

starejših ljudi.

V Vidmu se radi pohvalijo, da vse te aktivnosti potekajo 

po načelu »middle-out«, ki v sebi združuje dobro znana 

pristopa »top-down«, od zgoraj navzdol, in »bottom-

up«, od spodaj navzgor. Lokalnim in civilnodružbenim 

iniciativam, katerih cilji ustrezajo občinskim zavezam 

za bolj zdravo, aktivno in vključujočo družbo, nudijo 

ustrezne pogoje za delovanje in z njimi sodelujejo.

Prednosti

Z igrivim pristopom je mogoče

preprosto in ugodno vpeljati novosti v

aktivnosti mest in občin.

Slabosti

Nekateri odrasli imajo odpor do 

aktivnosti, ki so videti kot igra.

Nauk

Igra in zabava sta dobra motivatorja za 

sodelovanje.



Prazni prostori v središčih mest in v soseskah so za razliko od zahoda Evrope na 

vzhodu in jugovzhodu pogosto v javni lasti. V času radikalnih rezov v občinske 

proračune so lahko ti prostori ključni viri, ki jih imajo mesta na voljo za usmerjanje 

svojega razvoja. V Vasluju so odslužene industrijske objekte, namenjene toplotni 

preskrbi sosesk, spremenili v skupnostne centre s socialnimi programi. Za 

najranljivejše skupine, otroke, starejše in gibalno ali senzorno ovirane osebe, 

ne šteje samo ponudba socialnih in družabnih programov, temveč tudi njihova 

dostopnost v neposrednem bivalnem okolju. Umestitev njim namenjenih 

programov v stavbe v samih središčih sosesk je dobro premišljena rešitev, s katero 

Vasluj izrablja svoje še neizkoriščene prostorske kapacitete.

Prazni prostori postanejo centri 
socialne vključenosti / When 
unused and empty spaces become 
the centres of social inclusion

Kako lahko mesto pametno uporabi
zapuščene prostore in odgovori na 
potrebe prebivalcev

URBANA PRENOVA / SOCIALNA VKLJUČENOST / SKUPNOSTNI PROSTORI

Vasluj, Romunija

55.407 prebivalcev
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Prazni prostori v središčih mest in v soseskah so za 

razliko od zahoda Evrope na vzhodu in jugovzhodu 

pogosto v javni lasti. V času radikalnih rezov v 

občinske proračune so lahko ti prostori ključni 

viri, ki jih imajo mesta na voljo za usmerjanje 

svojega razvoja. V Vasluju so odslužene industrijske 

objekte, namenjene toplotni preskrbi sosesk, 

spremenili v skupnostne centre s socialnimi 

programi. Za najranljivejše skupine, otroke, 

starejše in gibalno ali senzorno ovirane osebe, 

ne šteje samo ponudba socialnih in družabnih 

programov, temveč tudi njihova dostopnost v 

neposrednem bivalnem okolju. Umestitev njim 

namenjenih programov v stavbe v samih središčih 

sosesk je dobro premišljena rešitev, s katero 

Vasluj izrablja svoje še neizkoriščene prostorske 

kapacitete.

V socialističnih soseskah, kjer živi večina prebivalcev 

Vasluja, so se včasih ogrevali s skupnimi kotlovnicami, 

ki so v zadnjih letih povečini izgubile svoj namen, saj 

je večina prebivalcev prešla na individualne oblike 

ogrevanja. Le še šest od nekdanjih 27 kotlovnic obratuje. 

Ker so te zgradbe na dvoriščih stanovanjskih sosesk, 

se je občina odločila, da jih prenovi in vrne v uporabo 

prebivalcem v obliki skupnostnih centrov.

S sredstvi iz evropskih strukturnih in investicijskih 

skladov so prenovili šest stavb in v njih umestili različne 

programe, namenjene predvsem ranljivim skupinam 

in tako okrepili ponudbo javnih storitev za najbolj 

ranljive skupine prebivalcev. V treh stavbah se zdaj 

nahajajo dnevni centri za starejše, kjer so nekateri 

prebivalci upravičeni do redne dnevne prehrane, drugi 

pa lahko sodelujejo v družabnih, športnih in kulturnih 

aktivnostih. V centrih starejšim nudijo tudi druge 

storitve, kot je psihoterapija. Organizirajo tudi različna 

izobraževanja, zlasti na temo krepitve in ohranjanja 

zdravja, ki jih združujejo s preventivnimi diagnostičnimi 

pregledi.

V Vasluju veliko otrok odrašča v odsotnosti staršev, ki 

so se podali na delo v tujino, zato je eden od centrov 

namenjen njim. Otrokom nudijo popoldansko varstvo, 

pomoč pri učenju in podporo pri poklicnem usmerjanju. 

Organizirajo številne aktivnosti, namenjene učenju 

vsakdanjih veščin in znanj, pa tudi osebnostnemu in 

socialnemu razvoju otrok. Otroci imajo tako na voljo 

varno okolje, kjer lahko preživljajo prosti čas in se 

družijo z vrstniki.

Skupne kotlovnice niso več v uporabi in propadajo. 
Foto: Stefan Dudau

Kotlovnice so v skupnostne centre spremenili s pomočjo 
evropskih sredstev. Foto: Stefan Dudau

Vasluj, Rom
unija
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Nekateri prebivalci so upravičeni do dnevnega obroka. Foto: Stefan Dudau
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Dva centra sta rezervirana za kulturne dejavnosti, ki 

jih lokalni prebivalci, kulturne organizacije in šole 

brezplačno uporabljajo za svoje kulturne dejavnosti. S 

tem program skupnostnih centrov z osnovnih socialnih 

ukrepov širijo tudi na področje kulture in prebivalcem 

zagotavljajo primerne prostore za kulturno in umetniško 

udejstvovanje.

Skupnostni centri odgovarjajo na pereče socialne 

probleme, ki so posledica demografskih sprememb 

in gospodarske krize. Prednost njihove ureditve v 

odsluženih kotlovnicah ni samo v prenovi stavb, ki 

jih ima občina v lasti, temveč to pomeni tudi, da so 

v neposredni bližini prebivalcev. Zlasti za starejše, 

ki se mogoče že slabše mobilni, je dostopnost takih 

programov izjemno pomembna.

Vasluj po uspešnih prenovah šestih stavb, ki so jih 

načrtovali skupaj s prebivalci, načrtuje postopno 

prenovo preostalih objektov. V njih želijo v skladu z 

željami in potrebami prebivalcev umestiti telovadnico, 

arhiv in morda tudi nekaj komercialnih dejavnosti.

Številna evropska mesta, zlasti na jugovzhodu Evrope, 

imajo v lasti odslužene prostore in zgradbe. Pogoste ne 

vedo, kaj bi z njimi, kakšno vsebino bi v njih umestili. 

Rešitev iz Vasluja, ki združuje prenovo zgradb v soseskah 

s socialnimi in kulturnimi programi, je dober zgled.

Program za otroke vključuje pomoč pri učenju in načrtovanju 
poklicne poti. Foto: Stefan Dudau

V centrih za starejše občane potekajo športne, kulturne, 
družabne in izobraževalne aktivnosti. Foto: Stefan Dudau

Prednosti

Umeščanje javnih storitev neposredno 

v soseske in nov način izkoriščanja 

odsluženih prostorov v javni lasti.

Slabosti

Če prostore uporabljajo samo ranljive 

skupine, obstaja visoko tveganje za 

stigmo.

Nauk

Neizkoriščene nepremičnine v javni 

lasti predstavljajo sredstva, ki 

jih mesto lahko uporabi za razvoj 

družbenih dejavnosti in izboljšanje 

socialne vključenosti.



Številna manjša evropska mesta se soočajo z izpraznjenimi mestnimi središči, 

kjer stavbni fond propada, istočasno pa so stanovanja za mlade težko dosegljiva. 

Zasebni lastniki hiš niso zmožni ustrezno vzdrževati ali posodobiti, da bi ponovno 

služile svojemu namenu in bi se vanje bilo mogoče naseliti. Kljub temu svoje 

lastnine ne želijo prodati in se ji odpovedati. Kaj pa, če bi se lastnini odpovedali 

samo za določen čas? Na tak način pomanjkanje lastnega stanovanjskega fonda za 

reševanj socialnih stisk rešujejo v Vilafranci del Penedes, zahodno od Barcelone.

S praznimi stavbami do 
socialne vključenosti / 
From empty housing to 
social inclusion

25 let prenove stanovanj 
za socialne namene

Vilafranca del Penedes, Španija

39.365 prebivalcev

STANOVANJA / URBANA PRENOVA / ZAPOSLOVANJE
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V mestu Vilafranca del Penedes že 25 let izvajajo 

program, s katerim obnavljajo stanovanjski fond 

v mestu, istočasno pa zagotavljajo stanovanja 

najšibkejšim in izboljšujejo zaposlitvene možnosti 

dolgotrajno brezposelnih.

V mestu Vilafranca del Penedes že 25 let izvajajo 

program, s katerim obnavljajo stanovanjski fond v 

mestu, istočasno pa zagotavljajo stanovanja najšibkejšim 

in izboljšujejo zaposlitvene možnosti dolgotrajno 

brezposelnih.

V začetku devetdesetih, ko so s programom začeli, je 

bilo v mestnem središču veliko praznih hiš, najemniških 

stanovanj pa je primanjkovalo. S prenovo stanovanj so se 

tako odločili rešiti več problemov na en mah. Istočasno 

so namreč v prenovo začeli vključevati dalj časa 

brezposelne, ki po opravljenem usposabljanju ob delu 

lažje najdejo zaposlitev. Program z nekaj prilagoditvami 

v takšni obliki izvajajo še danes.

Prenovljena stanovanja občina vključi v program 

stanovanjske oskrba za stanovanjsko ogrožene, 

predvsem so to mlade enostarševske družine. Poleg 

stanovanj v javni lasti so predmet prenove tudi 

stanovanja v lasti zasebnikov in podjetij, ki se želijo 

vključiti v program. Če na primer lastnik ne zmore 

sam prenoviti stanovanja, ga mesto prenovi zanj in ga 

za določen čas prevzame v upravljanje. Kako dolgo, 

je odvisno od vrednosti prenove. V tem času mesto 

stanovanje ponudi v subvencionirano rabo v okviru 

programa socialnih stanovanj. Ko se ta čas izteče, 

je stanovanje vrnjeno v rabo lastniku. Kadar gre za 

zahtevnejšo prenovo, hiše pogosto preidejo v trajno last 

občine.

Stanovanje pred prenovo. Vir: Občina Vilafranca del Penedes

Stanovanje po prenovi. Vir: Občina Vilafranca del Penedes

Stanovanje pred prenovo. Vir: Občina Vilafranca del Penedes

Vilafranca del Penedes, Španija
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Vilafranca del Penedes leži v vinorodni pokrajini Penedes.

Vir: Občina Vilafranca del Penedes
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Prenova lahko vključuje samo osnovna obnovitvena dela 

v notranjosti, včasih pa gre za bolj kompleksna dela, 

pogosto tudi za energetsko prenovo, tako da zamenjajo 

okna in naredijo izolativno fasado. V 25 letih, odkar 

program poteka, je mesto obnovilo 250 hiš, od tega jih 

še vedno upravlja 90, druge so bile vrnjene lastnikom. 

Gradbena prenovitvena dela se izvajajo v sodelovanju 

z občinskim oddelkom za zaposlovanje, ki za delo 

predlaga dalj časa brezposelne posameznike. Ti z delom, 

ki je izobrazbeno usmerjeno, pridobijo različna znanja 

in lahko kasneje s pridobljenim znanjem in veščinami 

kandidirajo za različne zaposlitve v gradbenem sektorju 

ter lažje prebrodijo čas med zaposlitvami.

Program zahteva tesno sodelovanje oddelkov znotraj 

mestne uprave, zlasti oddelkov za socialo, prostorsko 

načrtovanje in zaposlovanje. V prenovo pa si prizadevajo 

vključevati tudi skupine končnih uporabnikov.

S prenovo stanovanj ne izboljšujejo samo ponudbe 

stanovanj za stanovanjsko ogrožene, temveč postopoma 

obnavljajo stavbni fond in dvigajo standard najemnih 

stanovanj. Uspešno se borijo proti izpraznjenju 

mestnega središča, ki postaja vse privlačnejše. Pogosto 

namreč prenova določene stavbe spodbudi tudi lastnike 

sosednjih stavb k posodobitvi.

S prenovo stanovanja opremijo po najnovejših standardih. 
Vir: Občina Vilafranca del Penedes

Prednosti

Večplastno zasnovan program 

omogoča, da ima mestna investicija 

več pozitivnih učinkov.

Slabosti

Ni dobro, če lastniki računajo, da bo 

njihovo stanovanje prenovila občina.

Nauk

Dobro načrtovanje programov ima 

lahko večkratne učinke.
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TITLE CITY COUNTRY DESCRIPTION

Holistic method for urban regeneration Aalborg DK Clear vision and a participatory approach is more important than a masterplan 
for urban regeneration. 

Long-Term Unemployed Take The Lead Aarhus DK An experiment challenging traditional welfare system and empowering long-
term unemployed in their efforts to find or create a job

Culture as the intermediary Aarhus DK By using empty buildings and culture as an intermediary, solutions to complex 
challenges are co-created between the citizens and the municipality.

Music 'n' Play Adelfia IT An orchestra for social inclusion, using music to bring diversities together and 
break down prejudice

Open democracy for all Agueda PT Participative budgeting for a small-size city

City branding: making the invisble visible Alba Iulia RO A branding initative for sustainable cultural tourism

Finding opportunities in declining cities Altena DE Working with civil society to reverse decline in small and medium-size towns

Do not feed the rumour Amadora PT Enhance diversity through deconstructing stereotypes and prejudices about 
immigrants.

Urban data scan Antwerp BE a smart link between data and urban planning in order to create mixed urban 
environments embraced by citizens and partners

Pop up to Date Antwerp BE From vacant to vibrant: creative entrepreneurs as seeds of change in fertile soils 
of (sub)urban shopping areas

Volunteering Council Athienou CY Creating intergenerational social connections through volunteering

Local Group on Immigration Aviles ES Coordinating local work for immigrants' social inclusion

Social Clauses in Public Procurement 
Procedures

Avilés ES Including social criteria in public recruitment procedures to help disadvantaged 
people access the labour market

Building an age-friendly city Badalona ES The story of how to implement an age-friendly urban strategy to promote 
citizens' health, integration and wellbeing at all stages of life.

Intermediation Service for People in the 
Process of Evictions and Occupancies 

Barcelona ES Urgent, coordinated support for people at risk of becoming homeless

Inclusive Entrepreneurship Model Barcelona ES Lowering barriers to make entrepreneurship an option for everyone

SPAZIO 13 - Creative Hub for urban 
regeneration

Bari IT Transforming a former disused school into a Creative Hub as part of (sub)urban 
regeneration process.

Digital Media Centre Barnsley UK Create more and better local jobs through an inspirational hub space and 
focused business support.

Urban evolution towards resilience Bilbao ES The successful story of a city's transformation strategy

Incredibol! Creative Innovation Bologna IT An innovative support scheme for Cultural and Creative Industries 

Managing climate change in the city Bologna IT A Climate Adaptation Plan designed and implemented with local stakeholders to 
increase resilience on a metropolitan scale

Atlas of metropolitan spaces Bordeaux FR an atlas of interdependency and interconnections, with a view to implementing 
efficient partnerships across the territory as a whole 

Citizen sensing - where people act as 
sensors

Bristol UK A new way of co-creating smarter cities that puts communities and their needs at 
the heart of innovation. 

Public utility park Bucharest RO Sustainable growth and social cohesion through the creation of a 
multifunctional public park 

Bridging the gap Cascais PT A participative budgeting model to strengthen citizen engagement and promote 
democracy

The housing agency for shrinking cities Chemnitz DE Revitalising decaying historic apartment buildings by connecting owners, 
investors/users and public authorities

A home for everyone Dupnitsa BG Social housing and soft measures to improve the living conditions  of vulnerable 
groups
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Seznam
 vseh U

RBACT dobrih praks

Children's Council and Public Youth 
Audience

Esplugues ES Encouraging young citizens' participation at local level 

All united for more biodiversity Eurometropolis 
Strasbourg

FR A charter to manage green spaces in an eco-friendly way

Widespread hospitality Forlì IT A decentralised approach for asylum seekers

So Stay Hotel Gdansk PL A socially responsible hotel to train young people leaving foster care for adult 
life

City Tax Management System Genova IT A shared resource and governance method for tourism and city promotion

Refugee Solidarity Ghent BE A pro-active approach for welcoming refugees, starting the integration process 
from day one.

Citizen Card Gijón ES Providing access to city services and resources while improving citizen 
participation

Co-operative City Glasgow UK Building new partnerships between public services and local people to foster 
greater co-design and delivery of local services

The second chance: recovery and repair Gothenburg SE Recovery of furniture providing recovery for people

Planning model for cross-border 
agglomeration

Grand Genìve CH Managing sustainable projects in cross border governance with participatory 
urban planning model

How participative metropolitan planning 
can really work 

Grand Paris 
Métropolis

FR "Let's reinvent the Grand Paris Metropolis" call for projects brings together 
local stakeholders to design their metropolitan area.

Internationalisation for sustainable future Groningen NL Active management of internationalisation in a small university city in order to 
remain the vibrant local hub in the global knowledge economy

Protection and Promotion of Biodiversity Guimarìes PT A strategic biodiversity planning composed of six different but interrelated 
actions that can be used by a city to valorise urban biodiversity and preserve 
natural heritage

Finding Places Hamburg DE Facilitating public participation in the allocation of housing for refugees

Street art murals for urban renewal Heerlen NL Building community engagement and fostering urban regeneration through 
mural street art

Smart city strategic plan Heraklion EL Implementing smart city practices through interdisciplinary cooperation

Cooperation between generations for 
urban social renewal 

Kazincbarcika HU A local initiative connecting pensioners and the young, now extended 
throughout the town

Urban Development Masterplan Korneuburg AT Participative development of visionary goals, a masterplan with implementation 
measures and a collaboration agreement for future urban development

Community building and neighbourhood 
renewal

Kranj SI A case of revitalising degraded residential urban neighbourhoods through 
community planning

The Music School L'Hospitalet ES A tool for urban social cohesion through the development of the arts

A New Era Limassol CY Managing a city's sustainable development, focusing on economic, 
environmental, social and cultural revival

Shops with a history Lisbon PT A municipal programme highlighting shops whose historical and cultural 
heritage contribute to the city’s identity

An integrated toolbox for deprived 
neighbourhoods

Lisbon PT A local development strategy for priority neighbourhoods and areas
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Bringing citizens closer to their Mayor and 
City Services 

Ljubljana SI A Citizens' Inniatives Service allowing citizens to participate in decision-making 
at local level 

Bee path Ljubljana SI Together, building the story of bees in urban areas

Revitalising historic districts Lodz PL Revitalising historic districts through renovation of buildings and multi-
functions

From Exorcising Ghost Estates to Creating 
Spirited Communities

Longford IE Resolving unfinished housing developments in a collaborative manner creating 
sustainable communities delivered by a targeted team

Play and Grow Macerata IT Co-regeneration of urban green spaces

Arts District Málaga ES The conversion of a central decaying area into an innovative district 

Culture for climate change Manchester UK Mobilising arts and culture sector to contribute to local climate change policies

Food for Cities Milan IT Urban food policy for an inclusive, integrated and sustainable development of 
cities

The Town Team Monaghan IE A partnership approach for reinvigorating town centres

#genera_azioni - Community building 
prevents poverty

Montichiari IT Tackling economic crisis in rural areas with relationship building and 
community-based model of welfare.

Collective school catering Mouans-
Sartoux

FR A sustainable initiative for a territorial agri-food policy

Bright Mobility Management Munich DE promoting environmentally friendly transport and reducing car traffic - and thus 
CO2 emissions - within the city

Integrated and participative urban 
regeneration 

Murcia ES Integrated approach to urban regeneration of a disadvantaged district through 
citizen participation process, and three strategic intercorrelated pathways.

McAuley Place for older people Naas IE The game changer in city centre revitalisation

Lost & Found Naples IT Civic uses and new policy tools for the community.

Participatory approach in creating City 
Strategic Development Plan

Ostrava CZ Involving citizens in urban planning for sustainable change.

Municipality Attendance Vehicle Palmela PT A travelling van visiting geographically and socially isolated villages, using 
information and communication technology (ICT)

Participatory Budget Paris FR Citizens decide on projects designed for and by them.

Watch out! Pazin HR Strengthening citizens' capacity in local decision-making through participative 
budgetng

The power of arts and green Pforzheim DE Using art, green and citizens in the transformation of urban areas

Promoting entrepreunership and 
innovation on maritime economy 

Piraeus EL "BlueGrowth" : an initiative to support start-ups and sustainable 
entrepreneurship on the maritime economy 

Apartments for graduates Poznań PL An affordable housing project aimed at university graduates 

Progressing procurement practice through 
spend analysis

Preston UK Anchor institutions using spend analysis to improve procurement practice and 
benefit the local economy
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NGO House Riga LV A platform for cooperation between non-governmental organisations and the 
municipality

Digital urban strategy Roissy Pays de 
France

FR A digital fablab to equip school dropouts with digital skills

Resilient urban and peri-urban agriculture Rome IT A tool for social inclusion and urban regeneration

Resident Service Points Rzeszow PL A tool for improving residents’ access to public services

Tropa Verde, rewarding recycling! Santiago de 
Compostela

ES Boosting environmental responsibility through gaming and rewarding

From smart land-use to sustainable 
communities

Schiedam NL An integrated approach to sustainable urban development and upward social 
mobility

Urban Waterways Strategy & Action Plan Sheffield UK Using collaborative planning and partnership to integrate bottom-up local input 
with top-down strategic priorities

The Strategic Council Sintra PT Upgrading municipal government in the areas of business and the environment

Spring Clean-Up Campaign Tallinn EE Engaging citizens in their city's environmental maintenance, promoting 
environmental awareness and volunteer work

Low-carbon housing solutions Tampere FI Encouraging climate friendly decisions in housing, renovating and construction.

The Profile of the City Terrassa ES Measuring quality of life and sustainability of medium-sized cities

Areas of Commercial Coverage Torino IT An innovative model to keep small, local markets alive and promote social 
cohesion

Everyone's an innovator Torino IT 10 000 public employees, 10 000 potential innovators

City Management Plan for Diversity Torrent ES  A step-by-step approach for reducing disparities

Kraftsamling: you get what you asked for Trelleborg SE A system that makes sure that all unemployed citizens receive professional 
service in accessing the labour market.

The Playful Paradigm Udine IT Using ‘games’ as a flexible and innovative way for healthy and sustainable 
place-making.

Gender equality at the heart of the city Umea SE A guide bus tour of an urban "gendered landscape" to raise awareness and 
promote gender equality

The Living Library Valongo PT An informal activity for 14-18 year-olds, with the slogan “don’t judge a book by 
its cover" 

When unused and empty spaces become 
the centres of social inclusion 

Vaslui RO How a city can smartly use its abandoned spaces to respond to citizens' needs

Educational Innovation Network Viladecans City 
Council 

ES The story of a network obsessed by boosting the renewal of education in our city, 
by means of involving all relevant stakeholders.

From empty housing to social inclusion Vilafrance del 
Penedes

ES 25 years of housing rehabilitation for social purposes

Revitalisation of public spaces Zagreb HR How a city decided to spot existing public spaces and improve them for housing, 
recreation, leisure and social cohesion.

School of collaboration: La Colaboradora Zaragoza ES a peer-to-peer co-working space fuelled by shared talent

Seznam
 vseh U
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