
Projekt Prostor javnosti



Sodelovanje z javnostjo je nujen del 
demokratičnega političnega sistema in urejanja 
prostora. Če se sodelovanju z javnostjo izogibamo, 
se nam to pogosto vrne v obliki nasprotovanja 
javnosti. Rešitve, oblikovane z javnostjo, so 
praviloma boljše, saj nihče ne pozna prostora bolje 
od tistih, ki ga uporabljajo vsak dan.

Vključevanje javnosti v začetne faze procesa urejanja prostora 
postaja vedno bolj uveljavljena praksa tudi v Sloveniji. Občine 
namreč ugotavljajo, da sledenje zakonsko predpisanim 
minimumov vključevanja javnosti ne zadošča pričakovanjem 
javnosti in prav tako lahko prinese odpor do rešitev, ki so bile 
sprejete brez javnosti. 

V okviru projekta Prostor javnosti smo izvedli dva procesa 
vključevanja javnosti, ki služita kot primera dobre prakse in 
nam pomagata utemeljiti priporočila o vključevanju javnosti 
in vzpostavljanju partnerskega sodelovanja pri urejanju 
prostora.

Prvi proces izveden na primeru Obalne ceste, ki poteka med 
občinama Izola in Koper.  Z marcem 2017 sta Mestna občina 
Koper in Občina Izola spremenili prometni režim Obalne ceste 
in uvedli popolno zaporo na delu ceste. Ureditev območja s 
spremenjenim prometnim režimom je od začetka predstavljala 
izziv, hkrati pa priložnost, za ustvarjanje prostora, ki odgovarja 
na potrebe ljudi. V sklopu projekta smo organizirali dogodek 
Narišimo Obalo na območju nekdanje obalne ceste z namenom 
vzpodbuditve javnosti k sodelovanju pri urejanju javnega 
prostora. Predlogi o ureditvi, ki so nastali v sklopu dogodka so 
bili raznoliki in inovativni. Na podlagi analize predlogov smo 
pripravili vsebinske smernice, ki smo jih posredovali Občini 
Izola in Mestni občini Koper.

Drugi proces vključevanja javnosti je bil izveden na primeru 
mestnega griča Piramida v Mariboru. Grič ima za mesto 
pomembno zgodovinsko vrednost in predstavlja eno izmed 
vedut mesta, a se njegovemu razvoju v zadnjih letih ni 
posvečalo veliko pozornosti, kar se kaže v neurejeni okolici in 
razpadajočih ostankih gradu na vrhu. Z različnimi aktivnostmi 
vključevanja javnosti in delavnicami za povezovanje mestnih 
deležnikov smo dosegli, da se je izoblikoval osnutek 
strateškega dokumenta za razvoj Piramide. 



Smernice in priporočila v tej publikaciji so 
namenjene slovenskim občinam, naj bodo to velike 
ali male občine, osnovno sporočilo ostaja enako: z 
vključevanjem javnosti v procese urejanja prostora 
se krepi odgovornost uporabnikov do stanja v 
prostoru in vpliva na večjo povezanost lokalne 
skupnosti, kar je pomembno za premagovanje 
socialnih, gospodarskih in okoljskih ovir in 
oblikovanje odpornih lokalnih skupnosti. 

Okrogla miza v Mariboru (Foto: Boštjan Selinšek)

Urejanje prostora z ljudmi in ne za njih!



Namen projekta je izbrane občine podpreti pri 
izvedbi procesov sodelovanja z javnostjo. Izbrane 
občine želimo podpreti pri primeru sodelovanja 
med mestno upravo, civilno družbo in prebivalci, 
pri katerem se razvije partnerski odnos in 
vzpostavi zaupanje med vsemi akterji. Projekt nam 
omogoča izvedbo dveh pilotnih primerov. Prvi 
primer je iskanje razvojnih potencialov mestnega 
griča Piramida v Mestni občini Maribor, drugi 
primer pa je ureditev obalne ceste v sodelovanju z 
občinama Izola in Koper. 

Z izvedbo dveh procesov vključevanja javnosti smo s pomočjo 
metode učenja skozi prakso (»Learning by doing«) 
izobraževali in usposabljali zaposlene v navedenih občinah in  
upravnih enotah o partnerskem urejanju prostora, prispevali 
h kakovosti vključevanja javnosti v urejanje javnega prostora 
v dveh lokalnih okoljih in preizkusili uspešnost različnih 
metod in pristopov ter ugotovitve predstavili drugim 
občinam, upravnim enotam in širši javnosti.

Projekt Prostor javnosti – Partnersko urejanje 
prostora spodbuja partnersko urejanje 
javnega prostora.

Predstavitev analize dogodka Narišimo obalo na Pini v Kopru (Foto: Darja Oražem)



“Sodelovanje javnosti v prostorskem načrtovanju 
je v Sloveniji z leti postalo precejšen problem, 
skrajni odraz so številna nasprotovanja posegom, 
nezaupanje v javno upravo in nezadovoljstvo tako 
javnosti kot politike in investitorjev. Zatečene 
razmere preprečujejo, da bi urejanje prostora 
potekalo bolj učinkovito in ustaljeno ter s tem tudi 
v večjo skupno in posamezno korist” 

Občina lahko ima veliko koristi od tega, da k urejanju prostora 
povabilo v sodelovanje svoje prebivalce. Rešitve, ki so 
oblikovane skupaj z njimi, so navadno bolje sprejete in s tem 
se zmanjša tveganje politikov, da bi njihove odločitve v 
javnosti naletele na odpor. 

“Ko začnete načrtovati proces sodelovanja z javnostjo, se 
boste najprej vprašali, ali je sodelovanje sploh smiselno. V 
nekaterih primerih je morda res bolje, da se procesa sploh ne 
lotevate, saj bi lahko imel celo nasprotne učinke od želenih. 
Gotovo pa je dobro javnost vsaj informirati. Da bi lažje sprejeli 
določitev, ali samo informirati ali organizirati proces 
sodelovanja, si lahko pomagate s Shemo 01.”

Poimenovanje 
shem?=

Projekt Grajski  grič Piramida, Maribor (Foto: Boštjan Selinšek)



Poimenovanje 
shem?=

ali obstajajo pravne obveze za posvetovanje ali sodelovanje?

ali obstajajo možnosti vplivanja in (so)oblikovanja rešitev?

se odločevalci strinjajo s posvetovanjem ali sodelovanjem (politične zaveze)?

ali obstajajo čas, sredstva in človeške vire  (notranje ali zunanje) 
za pripravo in izvedbo posvetovanja ali sodelovanja?

a) je načrtovanje sporno?
b) je za izvedbo načrtovanega potrebno sodelovanje deležnikov in 

zainteresiranih?
c) si prizadevate za dobre, široko podprte in sprejete rezultate?

ali načrtovanje zadeva in zanima veliko prebivalcev ali interesnih skupin?

ali ste vsaj na eno od zgornjih vprašanj odgovorili z da?

Posvet z odločevalci za ustrezne
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Lokalne pobude velikokrat izvirajo iz nasprotovanja določenemu 
projektu urejanja prostora, npr. novogradnji ali načrtu prenove.

Zakon predvideva izrazito pozno vključevanje javnosti, kar 
sproži pri prebivalcih novo nezaupanje oziroma občutek nemoči.

Govorice prehitijo informacije.

Nevarnost sugeriranja rešitev udeležencem delavnic, zaradi 
česar se zmanjša smisel delavnice in se odveže deležnike od 
soodgovornosti.

Dogodkov za vključevanje javnosti se udeleži premalo število 
prebivalcev.

Predstavniki institucij pogosto ne znajo sodelovati z 
javnostjo, če se za to sploh odločijo. Pogosto jih srečanja in 
dialog s prebivalci niti ne zanimajo.

Politično tveganje izvedbe pomembnih ukrepov.

Četrtne skupnosti, kot meščanom najbližje institucije z 
izvoljenimi odločevalci nimajo dovolj sredstev, finančnih in 
kadrovskih, ter moči, da bi postale relevanten sogovornik v 
procesu povezovanja mestnih inštitucij in meščanov.

Zgodnje vključevanje javnosti v proces urejanja prostora 
in sprotno informiranje o poteku procesa.

Zakon ne omejuje zgodnjega vključevanja. Oblikovanje 
procesnega načrta, ki omogoča vključevanje javnosti v 
vseh fazah procesa.

Skrbeti je potrebno za informiranje javnosti v vseh 
fazah procesa. Predvsem je pomembno, da javnost ve, kdaj 
in na kakšen način se lahko v proces vključi in da bo njen 
doprinos tudi upoštevan.

Proces mora biti odprt in dobro premišljen in zastavljen 
tako, da imajo udeleženci možnost sooblikovati rešitve in 
razpravljati o alternativah. S tem se lahko doseže visok nivo 
konsenza.

Pri organizaciji aktivnosti vključevanja javnosti je potrebno 
poskrbeti, da se javnost počuti prijetno in varno, saj se 
na ta način lahko sprosti in komunikacija lažje s steče.

Nevladne organizacije s področja prostora nudijo pogosto 
različne seminarje in delavnice, katere so namenjene 
tako zaposlenim na občinah in občinskih upravah, kot tudi 
zaposlenim na drugih institucijah.

Vključevanje javnosti v vseh fazah procesa in 
odstonost manipulacije z javnostjo po izkušnjah privede do 
rešitev, ki ne naletijo na odpor javnosti, saj so bile oblikovane 
skupaj z njimi.

Mestne četrti potrebujejo na občinski upravni ravni 
večjo vlogo. V pomoč so jim lahko tudi lokalne pisarne, 
katerih vrednost postaja prepoznana tudi v slovenskih 
občinah.



Proces je bil izveden na primeru Obalne ceste, ki 
poteka med občinama Izola in Koper. Obalna cesta 
je cesta, ki poteka ob obalnem pasu med Koprom 
in Izolo, v skupni dolžini 5,03 km.

Z marcem 2017 sta Mestna občina Koper in Občina Izola 
spremenili prometni režim Obalne ceste in uvedli popolno 
zaporo v dolžini 2,24 km. Ureditev območja je od začetka 
predstavljala izziv, hkrati pa priložnost, za ustvarjanje 
prostora, ki odgovarja na potrebe ljudi in izkorišča vse svoje 
naravne ter kulturne danosti. Prebivalci slovenske Istre so od 
samega začetka vzljubili zaprto cesto in kazali izredno 
zanimanje za prihodnost tega prostora. V sklopu.  Septembra 
2018  smo na območju nekdanje obalne ceste pripravili 
dogodek Narišimo Obalo z namenom spodbuditve javnosti k 
sodelovanju pri urejanju javnega prostora in spodbuditve 
zavesti o možnosti soodločanja. Na njem smo razvili 20 rol 
papirja v skupni dolžini dveh kilometrov, na katere so 
udeleženci lahko napisali in narisali svoje želje in predloge. 
Dogodka se je udeležilo več kot 1000 ljudi iz celotne Slovenije, 
sosednje Italije in različnih evropskih držav, medtem ko je na 
papir risalo 618 udeležencev, združenih v 75 skupin. Ob tem 
smo na dogodku v skrinjico prejeli še 78 pisnih predlogov.

Projekt Obalna cesta (Foto: Natalija Gajić)



Vsi predlogi so bili raznoliki in inovativni. Udeleženci in 
udeleženke so se na dogodek večinoma vnaprej pripravili, kar 
kaže na to, da so prepoznali pomen skupnostnega načrtovanja 
tega prostora. Predloge smo na podlagi kodirnega sistema, ki 
ga je pripravil Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, 
preučili in pripravili analizo rezultatov. Na podlagi analize 
smo pripravili vsebinske smernice, ki smo jih posredovali 
Občini Izola in Mestni občini Koper. Občini sta se zavezali, da 
bodo vsebinske predloge smiselno vključili v Regionalni 
prostorski načrt. 

Pri aktivacijskem dogodku, predstavitvi analize predlogov in 
na delavnicah so sodelovali prebivalci obalnih občin, vrtci, 
osnovne šole, srednje šole in različne organizacije 
Obalno-kraške regije, Občina Izola, Mestna občina Koper, 
Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za okolje in prostor, 
Zavod za varstvo narave, Zavod za varstvo kulturne dediščine, 
Ministrstvo za zunanje zadeve, JZP Izola - podporna točka za 
uresničevanje Evropske strategije za Jadransko-jonsko regijo 
(EUSAIR), Geografski inštitut Antona Melika, ZRC SAZU, 
Uprava RS za pomorstvo.

Projekt Obalna cesta (Foto: Natalija Gajić)

Javnost z vso pravico pričakuje dovolj priložnosti za vključevanje v urejanje prostora. 



V Mariboru smo območje za izvedbo procesa 
vključevanja javnosti izbrali ob pomoči in s 
podporo občine. Piramido smo izbrali zaradi njene 
simbolike med prebivalci in zaradi pobud javnosti 
za njeno ureditev, ki so bile naslovljene na občino.

Proces smo začeli z okroglo mizo, katere namen je bil 
seznanjanje javnosti s problematiko in srečanju ključnih 
deležnikov. Okrogla miza, ki smo jo poimenovali “Piramida, 
kdo bo tebe ljubil? je zaradi govornikov iz ministrstev in 
ostalih zavodov, ki so povezani s to problematiko, vzbudila 
veliko zanimanje medijev, kar je olajšalo nadaljnjo 
vključevanje javnosti in komuniciranje o projektu. Iz 
informacij, ki smo jih prejeli na dogodku smo dobili podlago 
za razvoj nadaljnjih aktivnosti za vključevanje javnosti in 
povezovanje mestnih deležnikov.  Za javnost smo organizirali 
urbani sprehod Jane’s walk po območju in delavnico v sklopu 
Mestnega piknika. Namen obeh aktivnosti je bil, da 
udeležence na sproščen in interaktiven način spodbudimo k 
razmišljanju, kakšne prihodnosti si na Piramidi želijo. Ob 
dogodkih za javnost smo organizirali tudi delavnice za 
deležnike, na katerih smo povezovali interese in vsebine 
ključnih mestnih akterjev.

Projekt Grajski grič Piramida, Maribor (Foto: Boštjan Selinšek)



Te smo usklajevali z željami in pobudami splošne javnosti. 
Glavni rezultat vključevanja javnosti: prebivalci so podali 
ideje in želje za ureditev Piramide. večina teh se je izkazala za 
skromne saj si v večini želijo, da bi bilo območje ustrezno 
vzdrževano (pokošena trava, urejene poti, koši za smeti in 
klopi za počitek). Glavni rezultat vključevanja deležnikov pa je 
bilo oblikovanje osnutka strateškega dokumenta z 
usmeritvami za nadaljnje delo, ki bo zajemalo vključevanje 
javnosti tudi v nadaljnjih korakih razvoja Piramide.. 

Na delavnicah za povezovanje mestnih deležnikov so 
sodelovali Mestna občina Maribor, Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenija (OE Maribor), Zavod za varstvo narave 
(OE Maribor), Kmetijsko-gozdarski zavod Slovenija (OE 
Maribor), Zavod za turizem Maribor - Pohorje,  Zadruga 
Piramida (združenje vinarjev), Iniciativa mestni zbori, 
predstavnik mestne četrti Ivan Cankar in Center. Ob tem so 
na okrogli mizi so sodelovali tudi predstavniki Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Biotehniške šole Maribor in 
Mladinsko kulturnega centra Maribor.

Projekt Grajski  grič Piramida, Maribor (Foto: Boštjan Selinšek)



S pomočjo znanja in veščin, ki smo jih projektni 
partnerji pridobili z našim delom v tem in 
preteklih projektih, smo za odločevalce  in druge 
zaposlene na občinah ter javnih upravah pripravili 
nabor smernic in priporočil. 

Projekt Grajski grič Piramida,  Maribor (Foto: Boštjan Selinšek)

Prvo pravilo sodelovanja z javnostjo je, da je 
rezultat na začetku nejasen. Če imate pred 
seboj jasno sliko končnega rezultata, potem 
sodelovanje javnosti ni le nepotrebno, ampak 
je lahko celo škodljivo, saj bodo vse 
vključene strani, ustanove, javnost in 
načrtovalci, nezadovoljne in razočarane nad 
procesom sodelovanja z javnostjo. Rezultat 
mora nastati v procesu sodelovanja z 
javnostjo. 



Prebivalci naj imamo več možnosti, da izvedo 
za proces in možnosti vključevanja ter da so 
ob tem informirani o poteku procesa. 
Komunikacija naj presega občinske spletne 
strani in občinska glasila:

- lokalni časopisi, glasila, FB, novičniki, 
plakati, radio ipd.,

- sporočilo za javnost naj bo jasno in 
naj vsebuje praktične informacije, naj 
bo atraktivno, da se bo razširilo,

- Informiranje o procesu z objavljanjem 
slik, video povzetkov, blogov, 
intervjujev, člankov

- osebni stik z relevantimi deležniki 
(naslovljena pošta, telefonski klic)

Razmislite kateri so ključni akterji v procesu. Navadno so to 
strokovnjaki za področje in njegovi uporabniki, javne službe, 
pomoč za PR in vključevanje javnosti (npr. moderator).

Ko prebivalce povabite k sodelovanju je pomembno, da jasno 
in odkrito komunicirate o tem  kdo vodi proces in kdo želi 
predloge predloge prebivalcev (na primer politično vodstvo 
ali uprava). Prebivalci naj vedo, kaj se želi od njih izvedeti in 
v kakšnem časovnem okvirju bo potekal proces vključevanja 
javnosti. Prebivalci naj bodo obveščeni tudi o tem, kaj se bo z 
njihovimi predlogi  in rezultati zgodilo in kje lahko dobijo 
informacije o stanju procesa in upoštevanju njihovih 
predlogov.

Primer: 
Za akcijo Narišimo Obalo smo pozornost vzbudili z 
organizacijo strokovnih dogodkov pred samo akcijo, en v 
Izoli je bil še posebej relevanten. Izbrali smo provokativen 
naslov “Kaj bo z Obalno cesto” in se postavili kot relevanten 
deležnik pri tem odgovoru. Z javnostjo smo komunicirali na 
vse zgoraj napisane načine - tako preko družbenih omrežij, 
plakati, radijem ipd., kot z osebnimi stiki z relevantnimi 
deležniki.



Pri pripravi procesnega načrta si je potrebno 
zastaviti realno časovnico in opredeliti 
možnosti za vključevanje javnosti. Prepoznati 
je potrebno ključne akterje, ki jih želite 
povabiti k partnerskemu sodelovanju. Proces 
naj bo zastavljen tako, da ga je možno 
prilagajati trenutnim potrebam in 
spremembah v prostoru (npr. menjava 
političnega vodstva, zamude pri komunikaciji 
in pridobivanju ključnih informacij, ipd.)

Primer:
V obeh procesih je na izvedbo aktivnosti vplival čas lokalnih 
volitev. V tem času je bila komunikacija z občino otežena, saj 
je bil potreben čas, da so se na občinah ponovno vzpostavi 
delo in oblikuje okolje za sprejemanje odločitev.

Časovna omejenost projekta ne dopušča veliko časovne 
fleksibilnosti za izvedbo aktivnosti vključevanja javnosti. V 
primerih izvedenih procesov je trajanje projekta prekratko, da 
bi lahko izmerili dolgoročne učinke našega dela. 

Projekt Grajski grič Piramida, Maribor (Foto: Nina Plevnik)



Sodelovanje se dobro obrestuje če se začne 
zgodaj v procesu priprave programov in 
načrtov za razvoj v prostoru in se tudi skozi 
vsakdanjo rabo in vzdrževanje prostora. 
Sodelovanje naj temelji na medsebojnemu 
zaupanju in sodelovanju.

Pri izvedbi aktivnosti vključevanja javnosti je 
smiselno biti pozoren na obliko delavnice 
(glej priročnik Z), na prostor izvedbe, kjer se 
udeleženci počutijo udobno in čas izvedbe, ki 
je odvisen od ciljne skupine, katero 
vključujete v svoj proces.

*Opomba: Tehten premislek je potrebnen pri 
izbiri ustrezne metode za izvedbo procesa - v 
Z priročniku so razdeljeni glede na različne 
kriterije in tudi bolj podrobno opisani (kdaj 
jih uporabljati, zakaj, kako…)

Primer:
za vključevanje javnosti v procese odločanja o razvoju 
Piramide smo organizirali urbani sprehod Jane’s Walk in 
delavnico na Mestnem pikniku v parku. Dogodka sta se 
nahajala na prostem, blizu oziroma na Piramidi, z udeleženci 
pa smo se v sproščenem okolju pogovarjali predvsem o 
spominih, željah in predlogih za nadaljnji razvoj Piramide. Za 
ključne mestne deležnike smo obenem pripravili vrsto 
strukturiranih delavnic, z namenom povezovanja deležnikov 
in vsebin, ki so na območju pomembne.

Projekt Obalna cesta (Foto: Natalija Gajić)



Za opredelitev omejitev v prostoru je 
pomembna analiza stanja in ustrezna 
predstsvitev prepoznanih omejitev javnosti. Z 
javnostjo je potrebno komunicirati 
transparentno, iskreno in razumljivo. 

Primer: 
Okrogla miza z naslovom “Piramida, kdo bo tebe ljubil?” je 
za razpravo odprla vprašanja lastniških razmerij in 
omejitev na območju, zaradi katerih prihaja do urejenosti 
območja. Za tiste, ki se dogodka niso udeležili je bila 
problematika predstavljena tudi v članku, ki ga je pripravil 
časopis Večer.

Primer:
Za razumevanje omejitev na Obalni cesti smo pripravili 
podrobno analizo stanja in jo razdelili vsem udeležencem 
dogodka za javnost, kjer smo udeležence tudi pozvali naj o 
rešitvah razmišljajo skladno z analiziranimi možnostmi.

 VČASIH LAHKO SKUPNOST SVOJ 
PROBLEM REŠI TUDI SAMA

Popraviti igrišče, urediti park, organizirati 
kino večer v soseski, postaviti rolkarski 
poligon, urediti skupnostni vrt, obnoviti 
klopi, urediti prostor za srečevanje in 
druženje. Kontributivne lokalne pobude 
potrebujejo predvsem učinkovit in 
administrativno razbremenjen postopek 
vključevanja slednji v proces urejanja 
prostora (Sodelovanje javnosti v prostorskem 
načrtovanju). 

Primer: 
Projektni partnerji prostoRož in IPoP sta v okviru projekta 
Zunaj skupaj z Mestno občino Ljubljana uspešno izvedla 
pilotni projekt financiranja lokalnih skupnostnih akcij. 
Mehanizem za financiranje manjših lokalnih pobud, ki 
prihajajo iz skupnosti je vsekakor zanimiv za vse slovenske 
občine. Mehanizem je bil predstavljen obalnim občinam na 
eni izmed delavnic v projektu.



Sodelovanje z javnostjo spodbudi ljudi, da bolj 
sodelujejo med sabo. Z medsebojnim 
sodelovanjem in solidarnostjo lahko rešimo 
številne sodobne izzive. Sodelovanje med 
prebivalci in občino je redko omejeno le na 
urejanje prostora. Dobro sodelovanje se slej ko 
prej prenese in postane značilnost tudi na 
drugih področjih upravljanja.

Nikoli ne pozabite na skupine deležnikov, ki so 
težko dosegljive. Nekateri posamezniki, 
skupine in organizacije so bolj angažirani in se 
bodo hitro vključili v proces, na drugi strani pa 
so skupine prebivalcev ali posamezniki, ki se 
ne želijo ali ne znajo vključiti v proces. Za te 
skupine prebivalcev se moramo še posebej 
potruditi in najti načine, da jih lahko 
enakovredno vključimo v proces. 

Primer:
Z organiziranjem različnih dogodkov na Obali in skozi 
sodelovanje v drugih projektih je društvo PiNA nekaj časa 
v stikih z različnimi deležniki, s katerimi ohranjajo in 
gradijo na odnosih. Ob tem so s svojim dosedanjim 
delovanjem pridobili tudi zaupanje splošne javnosti.

Projekt Obalna cesta (Foto: Natalija Gajić)



Udeleženci aktivnosti naj vedo kakšen je 
predviden končni rezultat procesa. Njihove 
pobude naj bodo vanj ustrezno umeščene. 
Rezultati naj bodo na koncu objavljeni v čim 
bolj razumljivi in dostopni obliki.

Primer:
Po predstavitvi analize risb in predlogov, ki so nastali na 
dogodku Narišimo Obalo, se je s splošno javnostjo 
komuniciralo o nadaljnjih korakih, z jasno zavezo in ciljem 
umestitve vsebin v regionalni prostorski načrt (RPN).

 

Veščine sodelovanja z javnosto so pomembne 
tako za zaposlene na občini in javni upravi, kot 
za druge mestne deležnike (zaposlene na 
javnih zavodih, ipd). Vsak naslednji primer je 
lažji, zato je dobro začeti čim prej.

Primer:
Ciljno smo na delavnice vabili točno določene uradnike, ki 
se na dnevni bazi ukvarjajo s prostorom in jim skušali 
pokazati, kako participacije poteka, jih navdušiti in 
motivirati. Od tedaj nas kontaktirajo in se veliko 
pogovarjamo o tej temi, vabijo nas tudi kot izvajalce pri 
drugih aktivnosti občin.

Primer: 
Projektni partnerji prostoRož in IPoP sta v okviru projekta 
Zunaj skupaj z Mestno občino Ljubljana uspešno izvedla 
pilotni projekt financiranja lokalnih skupnostnih akcij. 
Mehanizem za financiranje manjših lokalnih pobud, ki 
prihajajo iz skupnosti je vsekakor zanimiv za vse slovenske 
občine. Mehanizem je bil predstavljen obalnim občinam na 
eni izmed delavnic v projektu.



Med ključnimi akterji / deležniki so zastopani 
različni interese, ki jih je potrebno med seboj 
uskladiti. Pomembno je, da se na prostor in 
problematiko v njem gleda kot na celoto in da 
v njem ne prevladujejo le enostranske rešitve.

Primer Piramide: 
V primeru Piramide smo na delavnicah z deležniki 
usklajevali interese med javnostjo, občino, varstvom 
narave, kulturno dediščino, turizmom in vinogradništvom. 

Primer Obalne ceste: 
Na obali smo usklajevali interese med lokalnimi prebivalci, 
splošno in strokovno javnostjo, nevladnimi organizacijami, 
občinami Koper in Izola, z varstvom narave, kulturno 
dediščino in turizmom. 

Usklajevanje je proces, ki potrebuje konstantni dialog, 
stvari se lahko premaknejo za dva koraka naprej in en 
nazaj.

Projekt Mestni grič piramida (Foto: Mateja Meh)



Ocenite, ali boste proces vodili sami s 
kapacitetami in kompetencami, ki jih imate 
znotraj občinske uprave, ali ga boste prepustili 
zunanjim strokovnjakom, ki se ukvarjajo z 
vodenjem tovrstnih procesov in imajo izkušnje 
in znanje tudi na področju urejanja 
prostora.Nevladne organizacije imajo pri 
vzpostavljanju sodelovanja ter povezovanju 
uprav in lokalnih skupnosti velik potencial, ki 
pa ga slovenska mesta preredko izkoriščajo. 
Vsekakor je za dolgoročno prakso in osvajanje 
veščin vključevanja znanja smiselno, da se 
občina sama nauči ustrezno komunicirati s 
prebivalci, medtem ko lahko strokovnjaki 
nudijo potrebno strokovno podporo.

Primer Piramide: 
Pri projektu se je naši želji in pobudi aktivno pridružila 
Mestna občina Maribor, ki je videla priložnost in pomen 
vključevanja širše javnosti. Projektni partnerji smo v 
okviru projekta prevzeli vodenje procesa in postali 
povezovalci deležnikov in javnosti. Po opravljenih 
delavnicah je občina prevzela vodenje nadaljnjih korakov 
za ureditev Piramide.  

Primer Obalne ceste: 
Na primeru vključevanja javnosti pri urejanju prostora na 
Obalni cesti smo kot iniciator procesa najprej predstavili 
proces Medobčinski komisiji za pripravo regionalnega 
prostorskega načrta za območje med Izolo in Koprom, ki je 
iniciativo podprla. Tako smo v sodelovanju in s podporo 
obeh občin, ki sta se zavezali, da bosta vsebinske predloge 
smiselno vključila v Regionalni prostorski načrt, z izvedbo 
različnih aktivnosti (aktivacijski dogodek, delavnice, 
predstavitve analize ipd.) postali vezni člen - povezovalec - 
med prebivalci in lokalno skupnostjo.



Dokument zajema le del obsežnega znanja o 
vključevanju javnosti v procese odločanju. Znanja 
in veščine so plod dolgoletnih izkušenj z 
izvajanjem procesom vključevanja javnosti, 
izvajanju aktivnosti za aktivacijo javnosti in 
nudenju podpore občinam pri osvajanju veščin in 
izvajanju procesov. Skozi leta smo zbrali in izdali 
tudi različna gradiva, ki vam jih nadaljevanju 
ponujamo v branje in uporabo.

Priročnik je naš najbolj vseobsegajoča publikacija o 
sodelovanju z javnostjo pri urejanju prostora. Zajema vsebine 
in orodja za pomoč pri sodelovanju z javnostjo.V začetku 
ponudi nekaj ključnih teoretičnih izhodišč, v nadaljevanju pa 
predstavi načela dobrega sodelovanja, napotke za lažje 
sodelovanje in navodila za pripravo procesa sodelovanja 
https://ipop.si/wp/wp-content/uploads/2019/02/iPop_Z_WEB.pdf

Če ste se vedno spraševali, kje začeti, kaj početi, koga 
vključiti in kako zaključiti, da bi izboljšali svoje mesto, si lahko 
pomagate z našim Vodičem za izvedbo testnih projektov. 
Vodič je nastal na podlagi izkušnej, uspehov in spodrsljajev, ki 
smo jih izkusili med našim delom v Idriji, v Savskem naselju in 
v Parku Tabor.
http://prostoroz.org/wp-content/uploads/2017/10/plakat_web.pdf

https://ipop.si/wp/wp-content/uploads/2019/02/iPop_Z_WEB.pdf
http://prostoroz.org/
http://ipop.si/
http://prostoroz.org/portfolio/items/idrija/
http://prostoroz.org/portfolio/items/savsko-naselje/
http://prostoroz.org/portfolio/items/park-tabor/
http://prostoroz.org/wp-content/uploads/2017/10/plakat_web.pdf


Obstoječe težave ter pričakovane probleme načrtovanih posegov 
v prostor vzdolž Celovške ceste v svojem vsakdanjem življenju 
najbolj podrobno občuti prav lokalno prebivalstvo. Aktualne 
težave in čas priprave prostorskih aktov za mesto Ljubljana so 
bili povod, da so prebivalci prevzeli pobudo za organizacijo 
delavnice in spremne študije, ki bi v sodelovanju z aktivnimi 
uporabniki Celovške in s stroko dala konstruktivne predloge k 
reševanju zdajšnjih in prihodnjih problemov urejanja Celovške 
ceste.
https://ipop.si/wp/wp-content/uploads/2010/11/Celov%C5%A1ka-kaj-bo-
s-tabo_e-book.pdf

http://www.unece.org/env/pp/documents/cep43e.pdf
http://www.rec-lj.si/projekti/aarhus/dokumenti/strokovna_priporocila.pd

f (12. september 2011).

( Priročnik za urbaniste. Ljubljana: UI.

Publikacija opisuje pobude in predloge za trajnostno urbano 
regeneracijo Vodnikove ceste v Ljubljani. Predlogi so nastali v 
okviru iniciative Uredimo Vodnikovo, ki je pobude s strani 
prebivalcev ob podpori strokovnih organizacij povezala s 
formalnimi nosilci lokalne samouprave in mestno upravo, 
obenem pa z odprtim delovanjem in javnimi dogodki krepila 
zavedanje o problematiki in zaupanje v lokalni skupnosti.
https://ipop.si/wp/wp-content/uploads/2019/02/VecKotCestaDoMest
a_iPoP_2018.pdf

http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation.
html (15. avgust 2008).

Ljubljana: Pravno-informacijski center nevladnih organizacij. 

https://ipop.si/wp/wp-content/uploads/2010/11/Celov%C5%A1ka-kaj-bo-s-tabo_e-book.pdf
https://ipop.si/wp/wp-content/uploads/2010/11/Celov%C5%A1ka-kaj-bo-s-tabo_e-book.pdf
http://www.unece.org/env/pp/documents/cep43e.pdf
https://ipop.si/wp/wp-content/uploads/2019/02/VecKotCestaDoMesta_iPoP_2018.pdf
https://ipop.si/wp/wp-content/uploads/2019/02/VecKotCestaDoMesta_iPoP_2018.pdf
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