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O Mesta mestom
Na IPoP si prizadevamo zaznavati trende in se nanje odzivati, razvijati nove rešitve
in z njimi sprožati družbene spremembe. S svojim delovanjem želimo navdihovati
druge in biti del širšega gibanja, ki skozi spremembe v lokalnih okoljih spreminja
svet. Zbiranje in razširjanje dobrih praks mest razumemo kot eno od orodij za
spodbujanje trajnostnega urbanega razvoja. Zato smo že več let na lovu za novimi
pristopi, drugačnimi načini dela in svežimi rešitvami, ki jih razširjamo s pomočjo
člankov na spletnih straneh, konferenc, ekskurzij in študijskih obiskov, pa tudi s
tiskanimi publikacijami, kot je ta.
Želimo si, da bi čim več slovenskih mest in občin

Izkušnje kažejo, da se lahko lokalne uprave na izzive

spoznalo dobre prakse drugih lokalnih skupnosti in našlo

odzivajo hitro in učinkovito. Nekaterim gre pri tem sicer

v njih uporabno vrednost za potrebe svojih lokalnih

bolje na enih področjih, drugim na drugih. Ravno zato je

okolij. Morda jim zgodbe o uspehu ponudijo še dodatno

nujno, da se med seboj povezujejo in se druga od druge

motivacijo za razvoj lastnih inovativnih rešitev.

učijo.

Čeprav stalno iščemo navdih drugod v Evropi in po svetu,

Mesta mestom tako ni samo serija katalogov, je tudi

se nam zdijo domače dobre prakse še bolj dragocene. Ne

platforma, namenjena izmenjavi izkušenj in medsebojni

samo, da so lažje primerljive zaradi istega zakonskega

podpori med slovenskimi mesti. Mesta mestom je pobuda

okvira, kulturne in družbene krajine, preprosteje je tudi

IPoP – Inštituta za politike prostora, izvajamo pa jo z

vzpostaviti stik s ključnimi ljudmi, ki so sodelovali pri

lastnimi sredstvi in s podporo programa URBACT.

vzpostavitvi dobre prakse in lahko pomagajo tudi pri
prenosu v drugo okolje. Poleg tega so domače dobre
prakse dokaz, da so smele rešitve in inovativni pristopi
možni in pravzaprav kar pogosti tudi pri nas.
Mesta s svojimi rešitvami pomagajo preizkušati pristope
in pripravljati teren tudi za spremembe na državni in
nenazadnje evropski ravni. Prepričani smo, da so danes
mesta in občine tako pri nas kot v svetu pogosteje kot
države nosilci nujno potrebnih družbenih sprememb.

O katalogu
Mesta mestom smo na IPoP v vlogi nacionalne URBACT točke začeli razvijati pred
tremi leti, ko smo izdali prvi katalog dobrih praks trajnostnega urbanega razvoja.
Program URBACT je takrat nagradil 97 praks iz vse Evrope, mi pa smo izbrali
13 praks, ki so se nam zdele najbolj relevantne za slovenska mesta in najlažje
prenosljive v naše okolje.
Pri svojem delu z občinami se ves čas srečujemo z dobrimi

Iz nabora 29 prejetih prijav je ocenjevalna komisija

praksami, za katere se nam pogosto zdi, da bi si zaslužile

izbrala 15 dobrih praks, ki najbolje ustrezajo kriterijem

več vidnosti. Gre za prakse, ki jih slovenska mesta bodisi

in upoštevajo načela programa URBACT o trajnostnem

razvijejo po tujih zgledih bodisi gre za popolnoma nove

celostnem urbanem razvoju. Izbrana mesta z dobro

odzive na lokalne izzive. Zato smo lani pripravili katalog

prakso so prejela Priznanje Mesta mestom, dobra

z najbolj izstopajočimi izključno slovenskimi praksami.

praksa za trajnostni urbani razvoj, več o njih pa si lahko
preberete v pričujočem katalogu.

Tretji katalog je tako logično nadaljevanje prizadevanj za
promocijo slovenskih primerov, le da smo tokrat objavili

Z drugim in tretjim katalogom smo tako dobili nabor 30

razpis in tako razširili nabor praks in področij prek

dobrih praks, ki niso neposredno povezane s programom

našega obzorja.

URBACT. So pa vse izbrane prakse skladne z načeli, ki jih
program zagovarja, kot so celovita obravnava izzivov,

Občine in javna podjetja smo pozvali, naj nam

vključevanje javnosti in upoštevanje načel trajnostnega

posredujejo svoje dobre prakse trajnostnega urbanega

razvoja.

razvoja. Iskali smo dobre prakse, ki naslavljajo
kompleksne izzive z uporabo celovitih in vključujočih
pristopov. Prakse, ki dobro delujejo in zagotavljajo
želene rezultate ter lahko služijo kot navdih ali model, ki
ga je mogoče prenesti v druga okolja.
Ocenjevalna komisija, ki so jo sestavljali Tomaž Miklavčič
z Ministrstva za okolje in prostor, Mojca Švajger z
Občine Tržič ter Nina Plevnik in Petra Očkerl z IPoP, je
imela težko delo, saj so bile prijave zelo kakovostne in
zanimive.
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Za cvetoči Bohinj /
Flourishing Bohinj
Trajnostna mobilnost v Bohinju
Občina Bohinj
5.360 prebivalcev
Turizem je ena najhitreje rastočih
panog, pri čemer Slovenija ni izjema.
Prinaša številne pozitivne učinke
lokalnim skupnostim, po drugi strani pa
tudi nekatere izzive, ki jih je potrebno
naslavljati že od začetka razvoja
turistične dejavnosti. V Sloveniji
narašča število obiskovalcev, ki
prinašajo obremenitve na okolje ravno
v območjih večje naravne pestrosti,
ki so še posebej ranljiva. Trajnostna
mobilnost je tako eno ključnih področij,
ki ga je potrebno pri teh prizadevanjih
nasloviti in ki zahteva celovit pristop pri
upravljanju in oblikovanju rešitev.
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Sustainable mobility in Bohinj
Tourism is one of the fastest-growing
industries. It has many benefits
for local communities but can also
threaten local biodiversity and way of
life. In Slovenia, visitor numbers are
growing especially in areas with great
natural diversity and vulnerability.
The Municipality of Bohinj with Triglav
National Park is one of them. Most
of the visitors arrive by car causing
excessive traffic congestion in the
national park, around Lake Bohinj and
at popular hiking trailheads. Therefore,
the local administration adopted a
restrictive parking policy, organised
P+Rs and shuttle bus services. They
also organise various awarenessraising activities to encourage
sustainable mobility and involve local
stakeholders and citizens in decisionmaking processes.

Bohinj z okolico vsako leto pritegne vedno
več neokrnjene narave in miru željnih
obiskovalcev. K trajnostnemu razvoju ga
zavezujejo številna priznanja, med drugim je
član izbranih alpskih destinacij Alpski biseri
in nosilec srebrnega znaka Slovenia Green.
V Bohinju si prizadevajo ohranjati naravo
in biološko pestrost ter čim manjši vpliv
na tradicionalen način življenja. Med bolj
perečimi izzivi, ki jih prinaša turistični razvoj,
so prometne obremenitve zaradi dostopa do
Bohinja in najbolj zaželenih turističnih točk.

V preteklosti so uvedli več infrastrukturnih in mehkih
ukrepov za omejevanje vožnje z osebnim avtomobilom,
bolj intenzivno jih uvajajo v zadnjih nekaj letih. V poletni

Občina Bohinj

Pogled na Bohinj. Foto: Aleš Zdešar
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sezoni je na voljo posebni linijski avtobusni prevoz
potnikov z bolj oddaljenih parkirišč izven Triglavskega
narodnega parka do Bohinjskega jezera ter do izhodišč
za visokogorje. Brezplačen smučarski avtobus nudijo
tudi v zimskem času, saj so ugotovili, da so prometne
obremenitve vedno večje tudi v tem času. V sodelovanju
s Slovenskimi železnicami so pripravili posebne ugodne
akcije, ki vključujejo prevoz z vlakom, smučarski avtobus
od postaje do Vogla in smučarsko karto.
Uvedli so novo parkirno politiko, s katero so zvišali cene

Občina Bohinj je izzive že naslovila z nekaterimi ukrepi,

parkiranja in ga omejili v neposredni bližini jezera in

vendar se zavedajo, da je prometne rešitve treba uvajati

izhodišč za visokogorje. Cenejša oziroma brezplačna

celostno in čez občinske meje. S tem namenom z ostalimi

parkirna mesta pa so zagotovili na parkiriščih parkiraj

občinami na območju Julijskih Alp pripravljajo regijsko

in se pelji (P+R). Trajnostne prihode v občino Bohinj

celostno prometno strategijo.

spodbujajo tudi z ozaveščevalno-promocijskimi
9

Kartica Julijske Alpe: Bohinj. Foto: Mitja Sodja

Parkiranje tik ob jezeru. Foto: STA
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Posebni linijski avtobusni prevozi do izhodišč za visokogorje.
Foto: Mojca Odar

pa jih pričakujejo še več. Postopoma želijo ukiniti še
več parkiranih mest v neposredni bližini jezera, ki jih
bodo nadomestili s parkirnimi mesti izven Triglavskega
narodnega parka. Optimizirati pa želijo tudi javne
prevoze.
Občina Bohinj pri tem intenzivno sodeluje z deležniki
– predstavniki Turizma Bohinj, Triglavskega narodnega
parka in z lokalnim prebivalstvom. Skupaj si prizadevajo
za trajnostno mobilnost in predvsem zmanjšanje
Brezplačni prevoz s panoramsko ladjico. Foto: Mitja Sodja

prometnih obremenitev. Z lokalnimi deležniki sodelujejo
tako pri pripravi strateških dokumentov kot pri

aktivnostmi. V letih 2019 in 2020 so izvedli Promocijske

izvajanju posameznih aktivnosti. S tem zagotavljajo

dneve umirjanja prometa, ko so zaprli ceste za

razumevanje lokalnega prebivalstva in drugih deležnikov

avtomobilski tranzitni promet in na tak način preizkusili

ter zmanjšujejo možnosti konfliktov zaradi nekaterih

umirjanje prometa, ki ga načrtujejo v prihodnosti.

ukrepov, ki vplivajo tudi na njihovo vsakdanje življenje.

Obiskovalce, ki v Bohinju ostanejo dlje, spodbujajo
k uporabi kartice Julijske Alpe: Bohinj, s katero so
deležni številnih ugodnosti, med drugim brezplačnih
prevozov po Bohinju in vožnjo s panoramsko ladjico
po jezeru. Vse novosti s področja prometa in s tem
povezane informacije so zbrane na novi namenski spletni
strani, kar je tudi začetek vzpostavitve pametnega
transportnega sistema.
Učinki ukrepov so že vidni, saj beležijo vedno več
uporabnikov storitev javnega prevoza, v prihodnosti
Pohodnike na izhodišče pripelje brezplačni prevoz. Foto: Mojca Odar

Priporočila
Pred začetkom uvajanja tovrstnih
ukrepov je treba pridobiti izhodiščne
podatke, na podlagi katerih se lahko
določijo linije in frekvence avtobusov.
Pomembna je stalna komunikacija s
prebivalci in njihovo vključevanje za
zmanjševanje možnosti konfliktov.

Sorodne prakse
Thriving Streets (URBACT), Space4People
(URBACT), RiConnect (URBACT), Tourism
Friendly Cities (URBACT), Werfenweng,
Avstrija
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Zdrava Črna / Healthy Črna
Spodbujanje občanov k bolj
aktivnemu življenjskemu slogu
Občina Črna na Koroškem
3.271 prebivalcev
Mnoge občine se dobro zavedajo
pomena zdravega življenjskega sloga
svojih prebivalcev. K temu so prispevali
tudi podrobnejši pregledi podatkov
o zdravju v občinah, ki jih zbira in
sistematično prikazuje Nacionalni
inštitut za javno zdravje. Podatki, ki
so v preteklih letih pogosto zaskrbeli
javnost, so bili vezani na nezdrav
način življenja otrok in mladostnikov,
na njihovo telesno pripravljenost,
gibčnost in debelost. V Občini Črna
na Koroškem so aktivno pristopili k
spodbujanju občanov k bolj zdravemu,
aktivnemu in trajnostno naravnanemu
življenjskemu slogu.
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Encouraging citizens to lead a
more active lifestyle
Health data enables municipalities
to better understand their residents’
health. Many have been concerned
by data linked to unhealthy lifestyles
and physical fitness levels of their
citizen. Some also face additional
challenges, such as Črna na Koroškem,
whose natural environment has been
affected by pollution due to the
extraction of lead. To tackle these
issues, the municipality has initiated
a partnership involving various local
groups, organisations and institutions.
Together they developed a programme
to promote a healthy lifestyle to all
their residents including sports and
recreational activities, workshops,
lectures and free health screens. They
have also been improving and building
new infrastructure to serve as venues
for the rich programme.

V Črni na Koroškem so se že v preteklosti

Gre za dogodke, prireditve in tekmovanja, kot so Dan

srečevali z veliko onesnaženostjo in uničenjem

za zdravje, Rekreacijski tek in hoja, Zdrava Črna teče

naravnega okolja zaradi pridobivanja in
predelave svinčene rude. To je pustilo

na maratonih, Zdrava Črna kolesari, Športne urice za
otroke, Dan za spremembe, Aktivno v šolo, Dan za šport
in rekreacijo, Pohod za vse generacije. Vsi dogodki

posledice na ljudeh in njihovem zdravstvenem

občane spodbujajo k športnim aktivnostim, kot so

stanju. S številnimi sanacijskimi ukrepi je

tek, kolesarjenje, nogomet, košarka, odbojka, tek na

občina v zadnjem desetletju stanje okolja
že bistveno izboljšala, še vedno pa se pri
nekaterih otrocih občasno pojavlja povečana

smučeh, rolanje, smučanje, deskanje, gibalne delavnice,

Občina Črna na Koroškem

Dan za zdravje – začetek in zaključek športno-dobrodelnega projekta Okrog Slovenije 2019. Foto: Črna na Koroškem
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vodene vadbe in pohodi. Izvajajo tudi ozaveščevalne
in preventivne aktivnosti prek delavnic, predavanj,
individualnih svetovanj in preventivnih pregledov.

vsebnost svinca v krvi. Prav zaradi teh bremen
iz preteklosti so v Črni na Koroškem še posebej
pozorni na zdravje občanov in varovanje
okolja.
Program Zdrava Črna, ki ga občina izvaja že od 2017, je
celovit program aktivnosti, s katerim občina naslavlja
vse ciljne skupine občanov in jih spodbuja, da sprejmejo
zdrav življenjski slog, gibanje, zdravo prehrano in
trajnostne oblike mobilnosti kot svoj način življenja.

Zdrava Črna – Športne urice za otroke. Foto: Črna na Koroškem
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42 maratonov v 42 dneh. Foto: Črna na Koroškem

Veliko aktivnosti je namenjenih otrokom. Foto: Črna na Koroškem
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Tudi pozimi občani uporabljajo atletsko stezo in športna igrišča, ki
jih sami očistijo. Foto: Črna na Koroškem

V oblikovanje programa je občina vključila številne

termini izvedbe, ki ga v tiskani obliki posredujejo vsem

predstavnike organizacij, ustanov ter ciljnih skupin iz

gospodinjstvom v kraju in ga v spletni obliki ves čas

občine in širše. Pri tem je sodelovala z območno enoto

dopolnjujejo.

Nacionalnega inštituta za javno zdravje, z različnimi
službami zdravstvenega doma, osnovno šolo, vrtcem,

Vse prireditve so zelo dobro obiskane. Oživela so igrišča,

Centrom za usposabljanje, delo in varstvo, Koroškim

fitnes naprave na prostem in trim steza, ki so jih občani

regionalnim stičiščem za nevladne organizacije – Korociv

pričeli dnevno uporabljati, se tam zbirati in družiti ter

ter številnimi društvi in organizacijami v občini ali regiji.

tako bolj zdravo preživljati svoj prosti čas.

Skupaj so pripravili tudi Akcijski načrt s terminskim
planom za zdravje v občini od leta 2019 do 2024, ki ga
občina postopoma uresničuje s pomočjo projektnega
sveta »Črna – zdravo mesto«.

Priporočila

Športno infrastrukturo, kot so atletski stadion, fitnes

Prakso je mogoče z minimalnimi
prilagoditvami prenesti tudi v druge
občine, saj imajo vse športna igrišča,
društva in aktivne posameznike,
strokovne službe, osnovne šole in
vrtce in druge ustanove. Vse to je
ob sodelovanju občine in strokovnih
služb s področja zdravstva že dovolj,
da se aktivnosti pričnejo. K promociji
aktivnosti lahko povabijo vplivne
posameznike ter koristno in smiselno
povežejo iniciative, programe in
dejavnosti, ki se že izvajajo, ali jih
nadgradijo z aktivnostmi za spodbujanje
zdravega življenjskega sloga in aktivnega
preživljanja prostega časa občanov.

na prostem, igrišča za različne športe, kolo park,
izposoja koles, trim steza, naravni park Bistra in številne
tematske poti, je občina v zadnjih letih prenovila ali
na novo zgradila ter tako omogočila prostore, kjer
lahko društva in organizacije izvajajo svoje programe.
Vsa infrastruktura je občanom na voljo brezplačno.
Tudi izposoja koles, organizirane vadbe in prikazi s
strani trenerjev so za vse brezplačni. Predstavitve,
pogostitve in meritve ob večjih dogodkih, v katere se z
veseljem vključijo lokalni pridelovalci domače hrane in
predstavniki različnih društev, so ravno tako brezplačne.
Občina aktivnosti promovira s pomočjo kataloga
aktivnosti, v katerega vključijo imena izvajalcev s
Pohod po trim stezi. Foto: Črna na Koroškem

Sorodne prakse
Vital Cities (URBACT), Healthy Cities
(URBACT), Active A.G.E (URBACT),
Building Healthy Communities (URBACT),
Healthy Ageing (URBACT)
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PARTICIPACIJA / ZELENE POVRŠINE / PRENOVA
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Prenova javnih površin za igro
z otroki / Renovating public spaces
for play with children
Sodelovanje z otroki pri načrtovanju
prenove igrišč
Občina Kočevje
15.702 prebivalcev
Površine za igro pogosto obravnavamo
omejeno na otroška igrišča, ki jih
razumemo kot ograjena območja z
določenim naborom igral in podrejena
standardom varnosti. Otroci pa se
igrajo povsod in si želijo za igro precej
drugačne prostore. Vključevanje otrok v
načrtovanje prostora za igro privede do
rešitev, ki vsebujejo predvsem različne
naravne prvine, kot so drevesa in
grmovje, pesek, voda in razgiban teren.
Take ureditve so tudi cenovno ugodnejše
in enostavnejše za vzdrževanje. Poleg
tega pa otroci za igrišča, ki so jih
pomagali zasnovati, tudi sami radi dobro
skrbijo.
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Involving children in playground
renovation planning
Adults often believe that children should
play in designated areas that comply with
high safety standards. But children want
to play everywhere and value a variety
of natural elements much more than the
traditional playground equipment. This is
what we usually find when we plan public
spaces for play together with children.
The Municipality of Kočevje adopted this
approach in 2018 when they started the
renovation of three public playgrounds.
Listening to the experiences and wishes
of local children, they not only got a
better understanding of what they
appreciate and how they want to play but
also how other citizens use the spaces
and how to accommodate the needs of
all citizens.

Ko so v Kočevju leta 2018 začeli načrtovati
prenovo treh dotrajanih otroških igrišč, so na
vsakem igrišču izvedli delavnico z otroki, da bi
prenovo kar se da prilagodili njihovim željam
in potrebam. Želeli so vedeti čim več o igralnih
navadah in igrah, načinih uporabe prostora
za igro, načinih gibanja po prostoru in o tem,
kaj si želijo, kje in kako bi se želeli igrati.
Občinska projektantka in hkrati predstavnica
službe za urejanje in vzdrževanje igrišč in
zelenih površin je v pogovorih z njimi iskala
principe gibanja in principe igre. Nič jih ni
posebej spraševala o igralih in opremi, ampak
je prepustila, da to omenijo sami.

Delavnica o prenovi. Foto: TV Kočevje

Občina Kočevje

Pogovori z otroki so ji pokazali, da ti zelo dobro
zaznavajo kakovostne prostore za igro. To so bili odprti
prostori, ki so urejeni in vzdrževani ter izstopajo z
različnimi naravnimi in rastlinskimi prvinami. Pomembno
jim je bilo tudi, da je prostor za igro blizu doma in da
je varen. Toda izkaže se, da so kriteriji varnosti pri

03

otrocih precej drugačni od tega, kako na varnost igre
gledamo odrasli. Varnost za otroke ni povezana z višino
padca, velikostjo odprtine v opremi ali varnostno

Pogovor z otroki na igrišču. Foto: TV Kočevje

podlago, ampak predvsem z bližino doma, odsotnostjo
avtomobilskega prometa in z drugimi uporabniki
prostora. Slednji se zdijo še najpomembnejši.
Otroci dobro zaznavajo okolje in komunicirajo o svojih
potrebah zelo iskreno, zato so zelo jasno opredelili
svoj pogled na druge uporabnike javnih površin. Tako
so povedali, da jim starejši otroci pogosto prevzamejo
igrišča, da staršev ne želijo imeti preblizu med igro in da
jih drugi uporabniki pogosto motijo, ker želijo preprosto
imeti pri igri svoj mir. Tega običajno s strani odraslih ne
izvemo tako neposredno.
Dogajanje na otroškem igrišču sočasno z delavnico. Foto: TV Kočevje
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Prenovljena javna površina za igro. Foto: Tanja Štajdohar Urh

Nogometni goli na prenovljeni javni zeleni površini. Foto: Tanja Štajdohar Urh
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S pomočjo teh uvidov je občina doslej uspela obnoviti
eno igrišče. Zasnovali so ga z več odprtega, dobro
oblikovanega prostora in z manj igrali. Na tablo ob
vhodu so zapisali pravila, ki so jih predlagali otroci.
Pri oblikovanju so iskali tudi načine za zmanjševanje
potencialnih konfliktov med starejšimi uporabniki
javnih površin in otroki. Hkrati pa so v središče prostora
za igro umestili več klopi in miz za druženje, ki niso
namenjene samo otrokom ampak tudi staršem in drugim
potencialnim uporabnikom.
Pristop k urejanju prostora za igro, ki so ga razvili v
Kočevju, ponuja dobro rešitev za izzive, ki jih za občine
predstavljajo potreba po programski in oblikovalski
prenovi javnih površin, ne samo tistih, ki so namenjene
igri, temveč tudi pri celoviti prenovi javnih odprtih
prostorov. Z vključevanjem otrok in mladih v načrtovanje

Priporočila
Praksa je precej preprosto prenosljiva v
vse občine, kjer se skupaj s projektanti
lotevajo prenove javnih odprtih površin.
Občine lahko uporabijo različna orodja za
sodelovanje s prebivalci in spoznavanje
resničnih potreb prebivalcev v soseskah.
Pogovori in neposredna komunikacija so
vedno dragoceno in učinkovito izhodišče
za snovanje sprememb in razvoj dobrih
prostorskih in drugih rešitev. Med drugim
tudi povežejo prebivalce in jim koristijo
pri urejanju različnih skupnih zadev. Pri
načrtovanju novih rešitev je pomembna
komunikacija od zasnove, tekom izvedbe
in tudi po prenovi, saj se le tako lahko
tudi upravljanje prostora prilagaja
potrebam, vsi udeleženi pa nabirajo tudi
izkušnje za prihodnje izzive.

Sorodne prakse
Paradigma igrivosti, Udine (URBACT
dobra praksa), Playful Paradigm
(URBACT), Com.Unity.Lab (URBACT)

ustvarimo igralne krajine in prostore dobrega počutja za
vse. V Kočevju so z učinki tega pristopa zelo zadovoljni
in že načrtujejo obnovo še nekaj igrišč, pri kateri bodo v
načrtovanje prav tako vključili otroke.

Vabilo na delavnico o prenovi igrišča. Foto: Občina Kočevje
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Umirjanje prometa v okolici
osnovne šole / Traffic calming in
the vicinity of the primary school
Arhitekturne rešitve za previdnejše
voznike in prijaznejši prostor za otroke
Občina Krško
26.078 prebivalcev
Slovenske šole zelo pogosto stojijo ob
prometnih ulicah in cestah, kjer promet
ni prilagojen pešcem in kolesarjem.
Take okoliščine niso prijazne otrokom,
pri starših pa zbujajo skrb in pogosto
zato otrok ne spodbujajo, da bi v šolo
prihajali na aktiven in za njih najbolj
zdrav način. Občine se problema
pogosto dobro zavedajo, a ga v
nekaterih primerih ne morejo rešiti
same, saj šole stojijo ob državnih
cestah, za katere je pristojna Direkcija
Republike Slovenije za infrastrukturo
(DRSI). S takim izzivom so se srečali
tudi v občini Krško.
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Architectural solutions for
more careful drivers and a
friendlier space for children
Slovenian primary schools are often
located along busy roads, where
traffic is not pedestrians- and cyclistsfriendly. This discourages parents to
let children walk or cycle to school.
Municipalities and schools are well aware
of the problem, but often they cannot
solve it on their own, as the roads in
question are national and therefore not
in their authority. The Municipality of
Krško addressed this challenge with a
determined initiative and proposal to
the Slovenian Infrastructure Agency.
Together they created an architectural
solution for a more child-friendly space
in the vicinity of one of the local schools.

Osnovna šola Jurija Dalmatina v Krškem stoji
ob državni cesti. Dovoljena hitrost je bila tu že
omejena na 30 km/h, a ker omejitve vozniki
niso upoštevali, je občina iskala dodatne
rešitve, s katerimi bi jih spodbudila, da
prilagodijo hitrost vožnje.

iz tujine ter predstavnik lokalne skupnosti, je oblikovala

Občina je na terenu dobro preučila gibanje otrok, ostalih

Z nekonvencionalno ureditvijo ceste s pisanimi stebrički

udeležencev in kolesarjev ter skoraj pol leta izvajala

in z barvitimi talnimi oznakami na vozišču so na

monitoring hitrosti. Rezultati meritev so pokazali, da

omenjenem odseku v neposredni bližini osnovne šole

vozniki ne zaznavajo cone 30 in vozijo tudi v območju

dosegli umiritev hitrosti na regionalni cesti, označili

šole z neprilagojeno hitrostjo. Ta je bila v povprečju

prehode za pešce in tako prispevali k boljši vizualni

59 km/h.

zaznavi prostora, kjer se nahajajo otroci. Obnovljeno

Občina Krško

Pas, namenjen avtomobilom, je ozek in voznike prisili, da upočasnijo. Foto: Občina Krško
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tri možne rešitve, ki so jih najprej predstavili učiteljem
in vodstvu šole. Sodelovanje je ves čas potekalo tudi
z redarstvom, policijo in predstavnikoma Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Krško
(SPV). O ureditvi so se posvetovali tudi z lokalnimi
prebivalci. Projekt je bil izveden leta 2017.

območje daje zelo spodbudne rezultate. Vozniki
Rešitev je občina črpala iz dobrih praks v tujini. S

zaznajo signalizacijo, opozorila na prisotnost otrok in

pomočjo ekipe, v kateri so sodelovali projektantka,

priporočene hitrosti. S pomočjo pregledovalnika hitrosti

strokovni sodelavec s področja prometa in dobrih praks

»VI vozite« se dnevno izvajajo meritve hitrosti prometa.
21

Pogled na ureditev iz zraka. Foto: Občina Krško

Cestišče je poslikano s krogi različnih barv. Foto: Občina Krško

Rezultati kažejo, da je povprečna hitrost na tem območju
zdaj okoli 33 km/h.
Praksa zbuja veliko zanimanja drugih občin, projektantov
in predstavnikov Ministrstva za infrastrukturo. Prav tako
so z rešitvijo zadovoljni predstavniki SPV in prebivalci,
kar kažejo ankete, ki so bile izvedene med starši
osnovnošolskih otrok in učitelji. Svet ravnateljev pa je
izrazil željo, da se na podoben način uredi okolica še
nekaterih drugih šol.
Izvedba prakse občini ni predstavljala velikih
težav. Poudarjajo pa, da je bilo treba za spremembo
prometnega režima intenzivno sodelovati s predstavniki
DRSI. Argumente za uvajanje sprememb je treba
utemeljiti in podkrepiti dokazili, rezultate pa spremljati
tudi po izvedenih ukrepih. Občina si je pri tem pomagala

Priporočila
Praksa je prenosljiva v vsako okolje, ne
glede na to, ali se osnovna šola nahaja
ob lokalni ali regionalni cesti, ki je v
pristojnosti DRSI. Predloge je treba
dobro argumentirati z dokazljivimi
in preverjenimi rezultati ter podpreti
s primeri dobrih praks iz tujine. Pri
prenosu prakse pa je dobro nekaj misli
posvetiti temu, kakšna je ureditev, da
raznovrstna signalizacija ne zmede
voznikov in vizualno ne degradira
prostora.

z dobrimi, preverjenimi in dokazljivimi praksami ter z
21. členom Zakona o cestah, ki dovoljuje arhitekturno
oblikovanje prometnih površin.

Sorodne prakse
Thriving Streets (URBACT), Space4People
(URBACT), Active Travel Network
(URBACT)

Na prisotnost otrok opozarjajo tudi obcestne table.
Foto: Občina Krško
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Zeleno javno naročanje /
Green public procurement
Javno naročanje recikliranega in trajnostno
pridelanega higienskega in pisarniškega papirja
Mestna občina Ljubljana
294.054 prebivalcev
Mesta lahko s premišljenim in
strateškim javnim naročanjem
naslavljajo svoje gospodarske,
družbene in okoljske izzive. Z
zavestno izbiro trajnostnih in lokalnih
ponudnikov dobrin in storitev mesta
zapirajo tokove in pripomorejo h
krepitvi lokalnega bogastva, kar
prinaša koristi za lokalno prebivalstvo,
skupnosti in okolje. Zeleno javno
naročanje je lahko močno orodje pri
doseganju ciljev okoljske politike in ima
velik potencial tudi na lokalni ravni.
Javni naročniki si s tem prizadevajo
za nabavo blaga, storitev in del, ki
imajo manjši vpliv na okolje v celotnem
življenjskem ciklu.
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Green public procurement
of recycled and sustainably
sourced paper
Cities can address their economic,
social and environmental challenges
through thoughtful and strategic
public procurement. By consciously
choosing sustainable and local
providers of goods and services they
can help build local wealth and benefit
the environment. In 2015 Public
holding Ljubljana carried out their first
green public procurement of hygienic
and office paper by adding criteria
for an environmentally friendly and
local provider. The City Municipality of
Ljubljana, together with the entire city
administration and all local councils,
17 public kindergartens, six primary
and one music school as well as other
public institutions followed their
example in 2019.

Javni naročniki morajo po zakonu, ki ureja
javno naročanje, izvajati javna naročila tudi
za nabavo pisarniškega papirja in higienskega
materiala. Javni holding Ljubljana, d. o. o.
se je namesto klasičnega naročila odločil za
izvedbo zelenega javnega naročila higienskega
in pisarniškega papirja za lastno porabo.

Tudi pri trajnostnem higienskem papirju vir pridobivanja
celuloze ni les, ampak tetrapak embalaža. Reciklirana
sestavljena embalaža mleka in sokov se zbere na

Mestna občina Ljubljana

Trajnostni higienski papir. Foto: Javni holding Ljubljana

05

območju Mestne občine Ljubljana, nato preda embalažni
družbi, ki jo ustrezno obdela in odda proizvajalcu
papirja. S tem se ustvarja krogotok snovi, ki omogoča
okoljske in finančne prihranke.
Zeleno javno naročanje zmanjšuje vplive na okolje.

Javno naročilo okolju in sodelavcem prijaznejšega

Recikliran pisarniški papir ali papir na osnovi trajnostno

higienskega materiala je bilo prvič izvedeno leta 2015

predelanih naravnih vlaken zmanjšuje količino odpadkov,

in ponovljeno 2018. Pri tem so v Ljubljani v pogoje

uničevanje gozdov in preprečuje izgubo biotske

naročanja dodali dodatne pogoje za ponudnike, ki

raznovrstnosti. Zmanjšuje tudi porabo energije in vode

zagotavljajo okolju prijazne in lokalne produkte in

ter povzroča manj izpustov. Pri izdelavi takšnega papirja

storitve. Z željo po zasledovanju trajnostne naravnanosti

se pri proizvodnji in beljenju papirja uporabi manj okolju

so ob tem pristopili tudi k nakupu »zelenega«

škodljivih kemikalij.

pisarniškega papirja, ki se uporablja tako za interno kot
zunanjo komunikacijo.
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Podajalnik higienskega papirja s sporočilom »Odpadna embalaža iz
vašega doma se vrne kot trajnosten higienski papir«.
Foto: Javni holding Ljubljana

Ekološki higienski papir. Foto: Mestna občina Ljubljana
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Trajnostni pisarniški papir, ki ga uporablja Javni holding Ljubljana.
Foto: Javni holding Ljubljana

Ker pa je takšna proizvodnja dražja kot za klasične
materiale, je lahko končna cena višja, kot če bi šlo za
javno naročilo za nabavo klasičnega materiala. Trenutna
cena »zelenega« pisarniškega papirja je tako 2,21 evra
na zavitek, kar je v primerjavi s klasičnim pisarniškim
papirjem (2,12 evra) nekoliko več.

Priporočila
Prakso je mogoče preprosto prenesti in
ob strateškem premisleku razširiti tudi na
druga javna naročila.

Po zgledu Javnega holdinga Ljubljana in javnih podjetij
se je v letu 2019 nabavi trajnostnega higienskega
materiala pridružila tudi Mestna občina Ljubljana s
celotno mestno upravo in 17 četrtnimi skupnostmi.
Sledilo jim je tudi 17 javnih vrtcev Mestne občine
Ljubljana, šest osnovnih in ena glasbena šola ter 10
drugih javnih zavodov.

Sorodne prakse
Making Spend Matter (URBACT), Procure
(URBACT), Progressing procurement
practice through spend analysis (URBACT
dobra praksa)

Občine lahko s premišljenim in zelenim javnim
naročanjem materiala za lastno porabo dajo jasno
sporočilo javnosti o željenem razvoju v smeri ohranjanja
naravnih dobrin ter ponovni uporabi materialov.
Ozaveščanje sodelavcev ima ob uporabi okolju
prijaznejšega materiala večji učinek, ti pa z njim tudi bolj
premišljeno ravnajo. V Ljubljani se zavedajo svoje vloge
pri zmanjševanju vplivov na okolje, zato zeleno politiko
in postopke javnega naročanja še nadgrajujejo.
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Električni minibus Kavalir /
Electric minibus Kavalir
Prevoz na klic v območju za pešce
Mestna občina Ljubljana
294.054 prebivalcev
Slovenska mesta v zadnjih letih sledijo
trendu širjenja območij za pešce, saj
si želijo izboljšati kakovost življenja
v mestih, oživljati mestna središča
in nenazadnje spodbuditi razcvet
turizma. Pri tem se soočajo z izzivom
ohranjanja dostopnosti območij za
pešce za vse prebivalce in obiskovalce
mesta. Ljubljana je ta problem naslovila
z uvedbo prevoza na klic, ki je na voljo
znotraj območja za pešce.
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On-call transport in the
pedestrian area
Driven to improve the quality of life
in cities, revitalize old city centres
and to encourage tourism Slovenian
cities have been following the trend
of expanding pedestrian areas. In
doing so, they face the challenge
of maintaining the accessibility of
pedestrian areas for all residents
and visitors. Ljubljana has addressed
this problem by introducing oncall transport available within
the pedestrian area. In 2008 they
introduced the “Kavalir”, a small
electric vehicle dedicated for
transportation of the elderly, the
disabled as well as other residents
and tourists. Today, six vehicles
are available in Ljubljana while the
successful practice has been adapted in
other Slovenian cities and beyond.

Mestna občina Ljubljana
06

Območje, po katerem vozijo ljubljanski Kavalirji. Vir: Ljubljanski potniški promet
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Kavalir na nabrežju. Foto: Goran Jakovac

Kavalir je eden od ukrepov za uvajanje
okolju prijaznejših oblik prevoza v mestu.
Ljubljana je s tem prepoznala potrebo po
uvedbi alternativne mobilnostne storitve
in obogatila ponudbo mestnega javnega
potniškega prometa. Majhno električno vozilo
je namenjeno brezplačnemu prevozu starejših,
gibalno oviranih ter drugih prebivalcev in
obiskovalcev v območju, ki je sicer zaprto za
promet.

Brezplačne vožnje s Kavalirjem izvaja javno podjetje
Ljubljanski potniški promet, ki skrbi za vzdrževanje vozil
in zaposluje voznike.
Prvi Kavalir se je na ulice Ljubljane podal leta 2008,
ko je bil uveden kot prevoz na klic v okviru evropskega
projekta CIVITAS ELAN. Zaradi dobrega odziva in
povečanih potreb so v naslednjih letih kupili dodatna
vozila. Po območju za pešce se tako danes vozi šest
Kavalirjev, tri zaprta vozila so na voljo vse leto, tri
odprta pa vozijo med aprilom in oktobrom oziroma
odvisno od vremena. Ob nedeljah in praznikih je Kavalir

Kavalir omogoča neomejeno gibanje starejših po

na voljo tudi na pokopališču Žale.

območju za pešce v mestnem jedru in je posebej
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prilagojen za gibalno ovirane. Zaradi nizke hitrosti do 25

Ker je Kavalir postal tudi svojevrstna turistična atrakcija,

kilometrov na uro se ga lahko ustavi med vožnjo ali pa se

so za potrebe turističnih ogledov dodatno uvedli

prevoz naroči po telefonu. Naenkrat lahko sprejme pet

električni turistični vlakec URBAN, ki ima ustaljeno traso

potnikov in je na voljo med šesto zjutraj in deseto zvečer.

in povezuje znamenitosti Ljubljane (Ljubljanski grad,

Špico ob Ljubljanici, Trnovo ter Moderno in Narodno
galerijo).
Servis je postal nepogrešljiv del ponudbe storitev
javnega prevoza v Ljubljani. Na tak način lahko starejši
in gibalno ovirani premagujejo razdalje in se odpravijo
po opravkih znotraj območja za pešce, izboljša se tudi
vpetost v vsakdanje družabno življenja v mestu. Uspeh
prakse se kaže tudi po prenosu prakse v nekatera druga
mesta, med njimi Kranj (Kranvaj), Maribor (Maister),
Koper (Kurjerca), Novo mesto (Leon) in tudi zunaj meja
Slovenije, med drugim na Korziki s servisom »pomahaj

Kavalir pelje po zasneženi Čopovi. Foto: Goran Jakovac

in se pelji«.

Priporočila
Manjša električna vozila so lahko z
nekaterimi prilagoditvami (višina vozil
za premagovanje fizičnih ovir, širitev
trase izven območja za pešce) dobra
rešitev za javni prevoz na klic tudi v
manjših mestih po Sloveniji.

Sorodne prakse
Ob vikendih vozi Kavalir po Žalah. Foto: Ljubljanski potniški promet

Pametno upravljanje mobilnosti,
München (URBACT dobra praksa),
Thriving Streets (URBACT),
Space4People (URBACT)

Zaprti in letni Kavalir na Prešernovem trgu. Foto: Ljubljanski
potniški promet
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»Pokosili bomo, ko se bodo
čebele najedle« / »We will mow
when the bees are full«
Pozna košnja javnih zelenih površin
za ohranjanje biotske pestrosti
Mestna občina Ljubljana
294.054 prebivalcev
Javne in druge zelene površine v
mestih prispevajo k ohranjanju
biotske pestrosti in prilagajanju na
podnebne spremembe. Zaradi pogoste
košnje mestnih zelenic trave in druge
travniške rastline ne cvetijo, kar vpliva
na to, da zmanjka hrane za medonosne
čebele in druge opraševalce in tudi na
to, da nekatere vrste travniških rastlin
sčasoma izginejo. Pogosta košnja tako
zmanjša biotsko pestrost in vodi do
pojava t. i. zelenih puščav. V Ljubljani
so problem naslovili z uvedbo pozne
košnje in manjšim številom košenj v
sezoni.
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Late mowing of public green areas
to preserve biodiversity
Green spaces in cities contribute to
biodiversity and adaptation to climate
change. Due to the frequent mowing,
we encounter the phenomenon of
green deserts that do not provide
sufficient food for honey bees and
other pollinators. The City of Ljubljana
addressed the problem with late mowing.
Pilot green areas were mowed later and
less frequently, allowing flowering plants
to bloom and shed seeds while providing
food to pollinators throughout the year.
An important part of the practice is the
awareness-raising campaign helping
citizens to understand and accept high
grass and blossoming lawns as well as
encourage them to adopt this approach
in their gardens.

Mesta občina Ljubljana že več let aktivno
podpira razvoj urbanega čebelarstva. Dobro se
zavedajo, da je za ohranitev medonosnih čebel
v mestnem okolju potrebno vzpostaviti dovolj
kvalitetnega življenjskega prostora zanje.
Leta 2020 so v Ljubljani skupaj z različnimi
deležniki pripravili izhodišča za ohranjanje
biotske pestrosti in posebej za opraševalce
ter medonosne čebele v mestu. Pripravili so
tudi strokovne podlage in za pilotno izvedbo
pozne košnje izbrali tri javne zelene površine
v mestu.
Občina, podobno kot druga slovenska mesta, opravlja

kasneje znova zasadijo in z leti razrastejo. Z uvedbo

Mestna občina Ljubljana

pozne košnje so tako zagotovili hrano za čebele in

07

košnjo zelenih površin štiri do šestkrat letno. Na pilotnih
površinah pa so zelenice kosili kasneje in redkeje (konec
maja ali začetek junija in konec septembra), s čimer so
omogočili cvetočim travniškim rastlinam, da cvetijo in
tudi semenijo in odvržejo seme. Na pilotnih lokacijah
so pokošeno travo pospravili šele tretji dan po košnji,
s čimer so zagotovili, da seme odpade ter se rastline

opraševalce skozi celotno sezono ter hkrati tudi naraven
proces obnavljanja zelenic.
Tovrsten način upravljanja z mestnimi zelenicami
zahteva drugačne delovne procese in uporabo drugačne
mehanizacije, kot je običajna za pogosto striženje nizke
trate. Za pozno košnjo morajo imeti izvajalci na voljo
strižne kosilnice. Če gre za večje površine, si lahko
pomagajo s sodelovanjem s kmeti, v nasprotnem primeru
jih morajo kupiti.

Prebivalce o akciji obveščajo s tablicami »Pokosili bomo, ko se bodo
čebele najedle.« Foto: Karmen Žirovnik

Z izvajanjem takšnih aktivnosti občina spreminja

izvedli tudi komunikacijsko kampanjo. S pomočjo

prakso vzdrževanja zelenic, miselnost vzdrževalcev

sporočilnih tabel z napisom »Pokosili bomo, ko se bodo

in prebivalcev. Da bi ljudje lahko razumeli pomen bolj

čebele najedle« so prebivalce obveščali o izvajanju

visoko zaraslih in cvetočih zelenic v mestu, so v Ljubljani

aktivnosti in pomenu ohranjanja biotske pestrosti v
33

Namesto štiri- do šestkrat letno nekatere površine kosijo samo dvakrat letno. Foto: Karmen Žirovnik
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mestih. Na ta način so meščane tudi spodbujali, da
se tudi doma na svojih vrtovih odrečejo videzu nizko
pokošene zelenice in dajo s pozno košnjo prednost
ohranjanju biotske pestrosti.
Pozno košeni mestni travniki in zelenice so lahko
tudi zanimiv prostor za učenje o ohranjanju narave. V
Ljubljani bodo namenjeni delu programa API vrtci in
izvajanju šolskih naravoslovnih dni. Na pozno košenih
travnikih si bodo otroci lahko ogledovali prednosti
naravi naklonjenega vzdrževanja mestnih travnikov in
zelenic, spoznavali bodo travniške rastline in od blizu
opazovali različne opraševalce.
Mesta občina Ljubljana se je na podlagi dobrih izkušenj
odločila, da bo v naslednjih letih postopoma povečala
obseg površin, ki bodo bolj pozno in manj pogosto
košene in vodila tudi evidenco teh površin za lažje
upravljanje z njimi. Izkušnje so jim pokazale, da so pri
uvajanju tovrstnih novosti primernejši manjši koraki,
kot je na primer manjši obseg travnikov in zelenic z
novim načinom košnje, saj hkrati omogočajo izvajalcem

Priporočila
Praksa je zelo preprosta za prenos,
občina poleg politične volje za prehod
na novo podobo in način vzdrževanja
potrebuje zgolj minimalne tehnične
prilagoditve, predvsem strižne
kosilnice in dober načrt prehoda na
novo prakso. Mimo tega pa mora
poskrbeti za to, da cilje novega načina
košnje dobro razumejo tudi prebivalci,
saj ji bodo samo tako sledili in bodo
bolj pozno in manj pogosto kosili trato
na svojih vrtovih.

Sorodne prakse
BeePathNet (URBACT), Čebelja pot
(URBACT dobra praksa)

postopen prehod na nove tehnike vzdrževanja, javnosti
pa prilagajanje na novo podobo zelenic in razvoj
razumevanja za nov način vzdrževanja.

Površine s pozno košnjo so tudi izvrstni prostor za izvajanje
pedagoških aktivnosti. Foto: Nik Rovan
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Ljuba in Drago / Ljuba and Drago
Preobrazba starega mestnega
avtobusa v mobilni mladinski center
Mestna občina Ljubljana
294.054 prebivalcev
Z vprašanjem, kako vključevati mlade v
razvoj mesta in jim ponuditi kakovosten
ter dostopen mladinski program,
se ukvarja veliko občin v Sloveniji.
Oblikovanje skupnostih in mladinskih
prostorov skupaj z mladimi ima lahko
pozitivne učinke, kajti mladi takšne
prostore hitreje vzamejo za svoje in
pomagajo pri oblikovanju programa.
V Ljubljani so manko mladinske
infrastrukture v delih mesta rešili z
uvedbo mobilnega mladinskega centra.
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Transforming an old city bus
into a mobile youth centre
Many municipalities strive to involve
young people in the development of
the city and offer them accessible
youth program. Designing youth spaces
together with young people can have
positive effects, as they are more likely
to use them and design the program
themselves. At the initiative of the
Young Dragons Public Institution
and in partnership with the public
transport company and the City of
Ljubljana, young people transformed
an old city bus into a mobile youth
centre. In its new role, the bus called
Ljuba and Drago now serves the “grey
zones of Ljubljana”, locations that
are underpowered by facilities and
programs for young people.

Na pobudo Javnega zavoda Mladi zmaji ter v
partnerstvu z Javnim podjetjem Ljubljanski
potniški promet in Mestno občino Ljubljana
so mladi leta 2019 ob strokovni mentorski
pomoči preobrazili stari mestni avtobus in mu
vdahnili novo življenje. Tako je nastala zgodba
o Ljubi in Dragu, mobilnemu mladinskemu
centru.

vzpostavila Mrežo mladinskih centrov in s tem zagotovila
prostore za neformalno in priložnostno učenje mladih s
podporo programom kakovostnega mladinskega dela, ki
se izvajajo na dnevni ravni.

Mestna občina Ljubljana

Ljuba in Drago v akciji. Foto: Jon Žagar

08

Mladi so bili z javnim povabilom v projekt vključeni od
samega začetka. Projekt so tvorile delavnice, mentorstvo
in strokovno delo. Od leta 2020 mobilni mladinski center
Ljuba in Drago dopolnjuje delovanje Mreže mladinskih

S projektom je odslužen mestni avtobus dobil novo
namembnost in predstavlja odličen primer krožnega
gospodarstva. V novi vlogi zdaj avtobus zagotavlja
mobilni mladinski center za “sive cone Ljubljane”,
lokacije, ki so podhranjene s prostori in programi za
mlade.
Projekt naslavlja izzive, povezane s spodbujanjem
aktivnega državljanstva med mladimi. Mestna občina
Ljubljana si je v strategiji za mlade zadala, da bo

Logotip projekta. Vir: Mestna občina Ljubljana

37

Notranjost mobilnega mladinskega centra. Foto: Jon Žagar

Notranjost mobilnega mladinskega centra. Foto: Jon Žagar

centrov, ki jih je v Ljubljani na stalnih lokacijah 14.
Program mobilnega mladinskega centra pa dopolnjuje
te storitve na področjih, kjer trenutno ni možnosti
za oblikovanje mladinskih centrov na stalnih fizičnih
lokacijah.
V soseskah, kjer izvajajo program, izvajalci opažajo večjo
povezanost prebivalcev soseske, manj vandalizma, več
aktivne participacije mladih, ki se kaže v projektnih
predlogih, in večjo pestrost lokalnega dogajanja
(dogodki, delavnice). Lokacije, kjer program deluje, so
določene na podlagi povabil lokalnih skupnosti, običajno
četrtnih skupnosti ali skupnosti stanovalcev posameznih
sosesk. Te so v program aktivno vpete, zagotavljajo
potrebno infrastrukturo in sodelujejo pri vsebini
programa. Program koordinirata dve mladinski delavki,
ki sta redno zaposleni, povezuje pa se tudi z drugimi
programi Mladih zmajev, Mestne občine Ljubljana in

Ljuba in Drago na parkirišču LPP. Foto: Mestna občina Ljubljana

za udejstvovanje pri kulturno-umetniških vsebinah.
Poslanstvo Ljube in Draga je povezovanje celotne
soseske, kar pomeni, da poleg dela s tamkajšnjimi
mladimi vzpodbujata sosede in okoliške institucije k
soustvarjanju skupnega utripa tako soseske kot mesta
Ljubljana.

javnih podjetij.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet v partnerstvu
skrbi za redno vzdrževanje in hrambo vozila, sodeluje pri
promociji in programu ter nudi podporo z ekipo voznikov.
Prednost avtobusa Ljuba in Drago je predvsem
mobilnost, saj lahko prideta kamorkoli, kjer je možno
parkirati avtobus. Trenutne ciljne postaje so sive cone
mesta, soseske, kjer mladi nimajo toliko priložnosti
Mobilni mladinski center. Foto: Marko Taljan

Priporočila
Praksa spodbuja uporabo novih
pristopov k vključevanju mladih in
mladinskemu programu v mestih.
Manjše občine bi lahko pri izvedbi
podobnega projekta stopile skupaj
in zagotovile izvajanje tovrstnega
mladinskega programa v svojih okoljih.

Sorodne prakse
ON BOARD (URBACT), Stay Tuned
(URBACT), Gen-Y City (URBACT),
Prevent (URBACT)

39

URBANA PRENOVA / JAVNI PROSTOR / AKTIVNA MOBILNOST

09

Prenova Glavnega trga v Mariboru /
Main square renovation in Maribor
Iz prometne ulice v živ javni prostor
Mestna občina Maribor
112.395 prebivalcev
Vse več mest in krajev se odloča za
omejevanje motornega prometa
in spodbujanje aktivnih načinov
mobilnosti. Ustvarjanje prostorov,
ki so prijetni za preživljanje časa na
prostem, kjer lahko hodimo, kolesarimo
in pustimo otrokom, da se prosto
igrajo, spodbuja zdrav življenjski slog,
zmanjšuje vplive prometa na podnebje,
krepi lokalno skupnost in dobro vpliva
na lokalno gospodarstvo.
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From a busy street to a
lively public space
More and more cities and towns have
decided to restrict motor traffic and
promote active modes of mobility.
Spaces that encourage citizens to
spend time outdoors, to walk, cycle
and let children play freely, promote a
healthy lifestyle, reduce the impact of
transport on the climate, strengthen
the local community and have a
positive impact on the local economy.
The city of Maribor decided to join this
trend and transform the main square
that had previously been overloaded
with traffic into a common open space.
Not only has the square become a
popular public space for citizens to
meet, stroll and enjoy the city but has
also encouraged more people to walk
and bike in the city centre.

Pred preureditvijo je skozi Glavni trg v

10.000 m², je bilo celovito prenovljeno. Preureditev

Mariboru potekala ena najbolj prometnih

je bila izvedena na osnovi arhitekturnega natečaja

cest v mestnem središču. V povprečju se je po
Koroški cesti, ki teče ob robu Glavnega trga,
peljalo približno 18.000 vozil dnevno. Na

iz leta 2010. Povzeta je bila celotna arhitekturna in
hortikulturna ureditev območja, dodan pa je bil tudi
vodni motiv na Glavnem trgu v obliki fontane. Območje
so tlakovali z avtohtonim naravnim kamnom.

Koroški cesti je teklo tudi devet linij mestnega
potniškega prometa. Gre za enega starejših
delov mesta s starimi, spomeniško zaščitenimi
stavbami, ki ga je prometna preobremenitev

Dostop za motorna vozila je omogočen samo za
stanovalce, dostavo in intervencijo. Tranzitni motorni
promet se je preusmeril na druge ceste. Del motornega
prometa pa naj bi po izkušnjah drugih mest izginil,

popolnoma degradirala. Prebivalci so poročali

saj boljši pogoji za hojo in kolesarjenje spodbujajo, da

o nevzdržnih pogojih za bivanje, prav tako

prebivalci za krajše poti avtomobile pustijo doma. Za

pa je prometna preobremenjenost slabo

kolesarjenje ni ločenih površin in je dovoljeno po vsej

vplivala na gospodarsko dejavnost tako ob

površini trga, gre za neke vrste skupni prometni prostor.
Večji del preurejenega območja je javni prostor,

preobremenjenosti Glavni trg ni služil svojemu

namenjen druženju, gostinskim terasam ter zadrževanju

namenu.

in življenju na prostem. Pogoji za bivanje lokalnih
prebivalcev so se občutno izboljšali. Prostor pa je postal

Mestna občina Maribor se je odločila, da sledi zgledu

prijetnejši tudi za obiskovalce in sprehajalce, saj je zdaj

mest, ki trge in ulice odpirajo ter vračajo ljudem. S

območje za pešce povezano s tržnico in uličicami, ki

preureditvijo so trg in tranzitno cesto, ki teče ob njem,

vodijo proti nabrežju reke Drave. Pri preureditvi tega

preobrazili v kakovosten javni prostor. Območje, veliko

območja tako ne gre samo za spremembo prometnega

Mestna občina Maribor

cesti kot na trgu. Zaradi posledic prometne

09

Prenovljen Glavni trg. Foto: Matjaž Wenzel
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Glavni trg pred prenovo. Foto: Mestna občina Maribor

Glavni trg je po prenovi postal priljubljena točka za srečevanje na prostem. Foto: Mestna občina Maribor
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režima, temveč tudi za vzpostavljanje pogojev za
oživljanje tega dela mesta. Občina si obeta, da bodo
boljši pogoji spodbudili prenovo degradiranih stavb in
lokalov na Koroški cesti ter prispevali k razvoju novih
dejavnosti in podjetij.
Prenovljen trg, ki je bil odprt poleti 2020, je bil vso
poletje zelo obljuden. Čeprav je bila ureditev, predvsem
pred izvedbo, deležna kritik, raziskave javnega mnenja
kažejo, da večina Mariborčanov novo ureditev podpira.
Občina si prizadeva za dialog s prebivalci drugih območij
v mestnem središču, ki jih je preusmeritev prometa

Boljši pogoji za hojo in kolesarjenje spodbujajo, da prebivalci
avtomobile pustijo doma. Foto: Mestna občina Maribor

prizadela. Z odprtjem območja za ljudi in prekinitvijo
poti za motorna vozila so se zmanjšali negativni vplivi
prometa na ljudi in okolje. Občina s tem jasno sporoča, v
katero smer si želi peljati razvoj na področju prometa.

Priporočila
Pri omejevanju motornega prometa je
pričakovati odpor, zato je dobro čim
bolj zgodaj odpreti kanale za odkrito
komunikacijo s prebivalci. Najbolje je
prebivalce vključevati že pri pripravi
strategij in vizij, saj je v fazi razvijanja
rešitev težko doseči konsenz.

Sorodne prakse
Glavni trg ponoči. Foto: Matjaž Wenzel

Thriving Streets (URBACT),
Space4People (URBACT), Active Travel
Network (URBACT)

Prenovljena Koroška z drevesi in klopmi. Foto: Mestna občina Maribor
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Predelava gradbenih odpadkov /
Construction Waste Recycling
Proizvodnja montažnih blokov
iz gradbenih odpadkov
Mestna občina Maribor
112.395 prebivalcev
Gradbeni sektor spada med največje
porabnike surovega materiala in
proizvajalce odpadkov. Po napovedih naj
bi v naslednjih tridesetih letih zgradili
toliko, kot je trenutno zgrajenega.
Zato je nujno razmišljati o vpeljavi
principov krožnega gospodarstva
tudi v gradbeni sektor. V prvi vrsti je
pomembno vzdrževati in ohranjati, kar
je že zgrajenega. Kadar sta prenova
ali rušenje potrebna, pa je smiselno
stremeti k uporabi krožnih procesov, s
katerimi je mogoče materiale ponovno
uporabiti.
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Production of versatile building
blocks from recycled construction
waste
Construction sector is one of the
largest consumers of raw materials
and waste producers. Therefore, it is
important to maintain and renovate
what is already built. However, when
renovation or demolition is required, it
makes sense to think of ways to reuse
the construction materials. In the last
few years, the City of Maribor has been
investing a lot in the transition to the
circular economy. In 2020, Nigrad, one
of the public facility companies in the
city, piloted the production of building
blocks from recycled construction
waste. The versatile blocks not only
eliminate the already existing waste but
also prevent new waste. Their Lego-like
shape allows them to be re-used as
building elements over and over again.

agregatov in dela ostalih nenevarnih gradbenih

Mestna občina Maribor

odpadkov. Podjetje bo bloke najprej samo preizkusilo za

10

Mobilna mešalna naprava FIBO. Foto: Nigrad Maribor, d. o. o.

Mestna občina Maribor si že nekaj let
intenzivno prizadeva za celovit prehod
v krožno gospodarstvo. Za ta namen so
ustanovili Inštitut WCycle, ki s svojim
delovanjem pri prehodu podpira zlasti
lokalna javna podjetja. Nigrad, komunalno
podjetje, s predelavo gradbenih odpadkov orje
ledino na področju krožnega gospodarstva v
gradbeništvu.

Montažni bloki so izdelani iz mešanice recikliranih

Novembra 2020 so proizvedli prve montažne bloke iz

je mogoče prestavljati in prilagajati glede na potrebe,

sekundarnih surovin. Pri pilotni predelavi in izdelavi ne
gre samo za zagotovitev in uvajanje nove opreme ter
usposabljanje zaposlenih, temveč tudi za spreminjanje
postopkov ravnanja z gradbenimi odpadki, razvijanje

svoje potrebe. Z njimi bodo postavili pregradne stene na
deponiji za ločevanje različnih kompozitih mešanic.
Ne samo, da so bloki izdelani iz predelanega materiala
in brez uporabe naravnih virov, z njihovo uporabo se
tudi zmanjšuje nastanek novih gradbenih odpadkov.
Podobno kot kocke za sestavljanje za otroke se bloki
namreč lahko uporabljajo modularno, kar pomeni, da jih
in jih uporabiti znova in znova. Podjetje si tako obeta,
da jih bodo lahko uporabljali še dolgo časa in njihovo
postavitev na deponiji prilagajali količinam materialov,
ki jih hranijo v danem trenutku.

ustreznih receptur, certificiranje produktov in nadzor
kakovosti proizvodnje.
45

Nakladanje recikliranih materialov. Foto: Nigrad Maribor, d. o. o.

Priprava opažev. Foto: Nigrad Maribor, d. o. o.
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Montažni bloki so vsestransko uporaben gradbeni
material. Uporabljajo jih na primer za izdelavo
težnostnih opornih zidov, terasastih površin in ograj,
kot sestavne elemente urbane opreme, kot pregrade
za preprečitev dostopa vozil na površine, namenjene
pešcem, in kot elemente za zmanjševanje negativnih
vplivov plimovanja. Nigrad si prizadeva, da bi se
montažni bloki uveljavili kot gradbeni material tudi za
druge namene.
Sredstva za pilotno proizvodnjo recikliranih montažnih

Gotovi montažni bloki 60*60*180cm. Foto: Nigrad Maribor, d. o. o.

blokov so pridobili s projektom CINDERELA v okviru
Horizonta 2020. V tem projektu načrtujejo pripravo

na divjih odlagališčih. Samo na širšem območju mesta

še drugih gradbenih materialov, ki jih bodo pridobili

Maribor jih je evidentiranih 178. Ob tem si želijo tudi

z različnimi postopki obdelave gradbenih odpadkov,

razširiti poznavanje in uporabo montažnega gradbenega

s sortiranjem, z drobljenjem, sejanjem in mešanjem.

materiala ter gradbenega materiala, izdelanega iz

Poleg izgradnje pregradnih sten iz montažnih

predelanih odpadkov. Premagati si želijo splošno

blokov bodo z uporabo recikliranih materialov

negativno prepričanje javnosti, da izdelki iz odpadkov ne

izvedli še tri demonstracijske aktivnosti, in sicer

morejo biti enakovredni tistim iz naravnih materialov.

gradnjo demonstracijskega objekta, gradnjo ceste in
revitalizacijo degradiranega urbanega območja.
Sodelujejo tudi v URBACT omrežju URGE, v okviru
katerega nameravajo montažne bloke uporabiti v javnem
prostoru. Na ta način si želijo še okrepiti ozaveščenost
splošne javnosti in gradbenega sektorja o primernem
ravnanju z gradbenimi odpadki, ki zelo pogosto končajo
Recikliran beton je vgrajen v opaže. Foto: Nigrad Maribor, d. o. o.

Priporočila
Veliko občin in javnih komunalnih
podjetij se spopada s problemom
kopičenja gradbenih odpadkov. Z
ustreznim prenosom znanja, receptur
in procesov bi lahko velik delež
gradbenega materiala predelali in
ponovno uporabili.

Sorodne prakse
Resourceful Cities (URBACT), Tropa
Verde (URBACT)
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Označevanje postajnih točk
Busko / Making bus stops visible
Sistem za označevanje postajnih točk šolskega avtobusa
Mestna občina Novo mesto
37.430 prebivalcev
Otroci, ki se v šolo vozijo s šolskim
avtobusom, velikokrat vstopajo na
avtobus na neurejenih in nevarnih
mestih. Urejanje postajališč skladno
z zahtevami Pravilnika o avtobusnih
postajališčih je v veliko primerih zelo
zahtevno in dolgotrajno. Avtobusni
prevozi šoloobveznih otrok se izvajajo,
tudi če so prometno varnostne razmere
vprašljive. Zato si številne občine
prizadevajo narediti vse, kar je v njihovi
moči, da bi izboljšale obstoječe stanje
prometne varnosti.
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School bus stop marking system
Children who commute to school with
school buses often have to get on
buses at inadequate and dangerous
stops. Arranging bus stops according
to official regulations is often a
demanding and lengthy process. In
the meantime, however, children
go to school and buses continue to
run. Therefore, municipalities try to
do everything within their power to
improve road safety. To address this
problem, the City of Novo mesto has
equipped one of the routes with a
system called Busko. It is comprised
of colourful posts and signs, some of
which are equipped with lights that
turn on automatically when children
approach the bus stop and encourage
drivers to adjust their speed.

V Mestni občini Novo mesto na relaciji, kjer se
izvaja avtobusni prevoz šoloobveznih otrok
(Laze–Uršna sela–Birčna vas–Novo mesto),
ni urejenih ustreznih avtobusnih postajališč
izven vozišča. V želji, da bi izboljšali prometno
varnost otrok, ki čakajo na šolski avtobus, so
rešitev našli v sistemu Busko.
Gre za sistem, s katerim se postajne točke šolskih
avtobusov označuje z barvno oblikovanimi tablami in
stebri. Table so lahko opremljene z dodatnim svetlobnim
utripalcem. V Mestni občini Novo mesto je bilo s takim
sistemom opremljenih osem lokacij. Pet lokacij je
opremljenih s pasivnim in tri z aktivnim sistemom, ki

točki avtomatično aktivirajo utripalec. Sistem aktivne

Mestna občina Novo mesto

opozarjajo voznike na prisotnost otrok na postajni točki,

elektronike je sestavljen iz solarnega modula,
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kar je posebej pomembno na lokacijah, kjer ni ulične
razsvetljave.
Utripalec, ki je nameščen na tabli, lahko s pomočjo
avtomatskega daljinskega oddajnika aktivirajo otroci
sami. Oddajnik v obliki obeska za ključe imajo lahko
otroci ves čas pri sebi in ko se približujejo postajni

regulatorja in akumulatorja, ki skrbijo za nemoteno
delovanje, del elektronike pa skrbi za zaznavanje in
oddajanje signala za oddaljeno komunikacijo. Pri tem so
uporabljene tehnologije, ki spodbujajo ekonomično rabo
osnovnih virov. Električne naprave delujejo s pomočjo
svetlobne energije sonca.
Tako označene postajne točke šolskega avtobusa
drugi udeleženci v prometu bolje in hitreje zaznajo ter
ustrezno prilagodijo hitrost vožnje. Rešitev pozitivno
vpliva tudi na občutek varnosti voznikov avtobusov, ko
ustavljajo na označenih lokacijah.
Učinkovitost in sprejetost prakse med prebivalci so v
občini preverili z anketami v dveh krajevnih skupnostih,

Utripalec se napaja s pomočjo svetlobne energije sonca.
Foto: Mestna občina Novo mesto
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Označeno avtobusno postajališče, ki ni ustrezno urejeno.
Foto: Mestna občina Novo mesto

in sicer v KS Uršna Sela in KS Birčna vas. Odziv voznikov
je bil na splošno pozitiven. Rezultati so pokazali, da se
na prisotnost sistema vozniki odzivajo z nižjo hitrostjo
vožnje in večjo pozornostjo na dogajanje ob cesti. To
velja tako za lokacije, ki so opremljene s sistemom
aktivnih opozorilnih svetlobnih naprav, kot za lokacije z
osnovno izvedbo pasivne opozorilne table. Anketiranci
so se bolj nagibali k napravi z aktivnim opozorilnim
sistemom in predlagali, da bi se na podoben način
opremilo tudi druge postajne točke šolskega avtobusa.
Na osnovi opravljenih meritev hitrosti vozil pred in po
vzpostavitvi sistema je bilo ugotovljeno, da so se hitrosti
vozil na mestih opravljenih meritev na splošno znižale.

Priporočila
Prakso je mogoče prenesti v druga
slovenska okolja, saj je univerzalna in
zelo enostavna za umeščanje v prostor.
Za izvedbo takega projekt je treba
vzpostaviti sodelovanje med občino,
dobaviteljem opreme in osnovno šolo
ali več osnovnimi šolami, ki sodelujejo
v projektu. V primeru uvajanja
sistema Busko na državni cesti pa je
potrebno vključiti tudi upravljavca
državne ceste, torej Direkcijo RS za
infrastrukturo.

Sorodne prakse
Thriving Streets (URBACT), Pametno
upravljanje mobilnosti, München
(URBACT dobra praksa), CityMobilNet
(URBACT)
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Kolo za rekreacijo in vsak dan /
Bike for sports and every day
Spodbujanje kolesarskega turizma in
kolesarjenja po vsakdanjih opravkih
Mestna občina Slovenj Gradec
16.609 prebivalcev
Kolesarjenje je vedno bolj priljubljeno
tako kot oblika rekreacije kot način
potovanja. Temu sledijo tudi občine,
ki vedno več vlagajo v načrtovanje
kolesarske infrastrukture in dodatnih
storitev. Kakovostna infrastruktura
se ne zaključi na občinski meji,
zato je smiselno sodelovanje z
občinami v soseščini ali celo v regiji.
Prizadevanja je smiselno združiti tudi
pri načrtovanju mehkih ukrepov. Dobre
prakse pa niso samo povezovalne,
temveč tudi vključujoče, upoštevajo
različne deležnike in sledijo pobudam
prebivalcev.
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Promoting cycling tourism and
cycling on daily errands
Slovenian municipalities are
increasingly investing in cycling
infrastructure. Since good
infrastructure does not end at the
municipal borders it makes sense for
the neighbouring municipalities and
the region to work together. Slovenj
Gradec started its efforts together with
Mislinja and Dravograd ten years ago,
when they opened a cycling path on
the route of an old railway. Due to the
good response to this cycling route,
Slovenj Gradec developed a variety of
activities and soft measures to promote
cycling not only as a form of recreation
but also for everyday mobility. To
strengthen its efforts they also formed
partnerships with local associations
and entrepreneurs.

Občine Slovenj Gradec, Mislinja in Dravograd
so pred desetletjem začele skupaj načrtovati
in urejati kolesarske poti po Mislinjski dolini.
Kolesarska povezava Štrekna poteka po
nekdanji železniški trasi in se po njej tudi
imenuje.
Do danes je doživela več posodobitev in nadgradenj,
številne na pobudo uporabnikov. Najnovejša pridobitev
je Štrekna bus, avtobus s kolesarsko prikolico.
Tamkajšnja razvojna agencija pa je pri tem poskrbela za
podaljšanje povezave čez regionalne in državne meje.

Železniški most v Slovenj Gradcu, preko katerega teče kolesarska pot
Štrekna. Foto: Tomo Jeseničnik, arhiv RRA Koroška

Štrekna bus vozi na relaciji med Velenjem in kopalnim
jezerom v Labotu (Lavamünd) na avstrijski strani,

Mestna občina Slovenj Gradec

in tako poveže Štrekno z delom Dravske kolesarske
poti, obiskovalci pa lahko tako premagajo trenutno še
neurejen odsek poti med Velenjem in Gornjim Doličem.
Prizadevanja opazijo tudi obiskovalci, ki jih je vsako leto
več.
Izjemen odziv na Štrekno je dal občinam zagon za
nadaljnje projekte, s katerimi želijo spodbujati vsakdanje
in rekreativno kolesarjenje v mestnem in podeželskem
okolju. Pri tem jih podpirajo številna lokalna društva in
zavodi, od katerih so se nekateri osredotočili zlasti na
spodbujanje hoje in kolesarjenja na krajših razdaljah.

12
Aktivnosti ob tednu mobilnosti. Foto: Mestna občina Slovenj Gradec

V Slovenj Gradcu poleg spodbujanja kolesarskega
turizma izvajajo številne projekte za krepitev trajnostne
mobilnosti na poti v šolo, v službo in po drugih opravkih.
Starejši osnovnošolci dveh lokalnih šol sodelujejo pri
projektu S kolesom, skirojem ali rolko v šolo, pri katerem
beležijo trajnostne prihode v šolo s sledilniki, ki jih
namestijo na prevozna sredstva otrok. Interaktivni
števec v osnovnih šolah ne beleži le trajnostno
prevožene razdalje, ampak tudi prihranke trdih delcev
in emisij toplogrednih plinov. Del projekta je tudi
evidentiranje nevarnih točk in odsekov na poti v šolo.

Mladi kolesarji. Foto: Druga Osnovna šola Slovenj Gradec
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Akcija S kolesom v mesto. Foto: Mestna občina Slovenj Gradec
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Priporočila

Akcija En avto manj. Foto: Mestna občina Slovenj Gradec

Strokovnjaki so skupaj z otroki pripravili tudi predloge
za odpravo teh kritičnih točk. Aktivni prihodi otrok so
se v obeh osnovnih šolah zvišali za približno 7,5 %,
dogovarjajo pa se tudi za vključitev drugih osnovnih šol.
Za zmanjševanje in opuščanje vožnje z avtomobilom za
pot v službo so izvedli ozaveščevalno akcijo S kolesom v
službo, v okviru katere so v koroških podjetjih organizirali

Za spremembe potovalnih navad
si je treba prizadevati vztrajno in
kontinuirano, saj se ne zgodijo čez
noč. Smiselno je nizati različne akcije
in projekte, ki vsak po svoje naslavljajo
občane. Pomembni zavezniki občine so
lahko lokalna društva in organizacije,
pa tudi lokalna podjetja.

Sorodne prakse
Thriving Streets (URBACT), RiConnect
(URBACT), Space4People (URBACT),
Active Travel Network (URBACT),
Parenzana, kolesarska pot od Trsta do
Poreča

predavanja o pomenu kolesarjenja za zdravje in okolje.
S kolesom v mesto je kampanja za spodbujanje trajnostnih
prihodov v mesto Slovenj Gradec, ki se izvaja že več
let zapovrstjo v sodelovanju s predstavniki lokalnega
gospodarstva. Tisti, ki pridejo v mesto s kolesom, prejmejo
kupon s popusti na izdelke in storitve pri več kot 50
ponudnikih z oznako Kolesarjem prijazen lokal.
Za spodbujanje kolesarjenja po vsakdanjih opravkih
so organizirali še Kolesarske rajže, vožnje s kolesi od
lokala do lokala, in kampanjo En avto manj. V letu 2020
so organizirali še niz dogodkov, s katerim so spodbujali
občane, da pustijo avto doma in se na krajše razdalje
odpravijo peš ali s kolesom, na daljše pa z javnim
prometom. Vrsto aktivnosti organizirajo tudi vsako leto ob
Evropskem tednu mobilnosti in si tako vzdržno prizadevajo
za več trajnostne mobilnosti v Slovenj Gradcu.
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Sožitje na grajskem vrtu /
Cohabitation in the castle garden
Prenova grajskega vrta in vključevanje
ranljivih skupin
Občina Škofja Loka
23.336 prebivalcev
Zelene površine pomembno prispevajo
k prijetnemu življenju v mestu. Vendar
njihovo vzdrževanje predstavlja
kar velik finančni zalogaj. Številna
evropska mesta so začela njihovo
vzdrževanje združevati z aktivnostmi,
namenjenimi krepitvi lokalne
skupnosti. V Veliki Britaniji na primer
v jesenskem času povabijo prebivalce,
da pomagajo grabiti listje in preživijo
prijetno popoldne z družino ali
prijatelji. Mesto s tem nekaj privarčuje
pri vzdrževanju parka, istočasno pa
nudi brezplačno aktivnost prebivalcem
in krepi lokalno pripadnost in zavest o
pomenu zelenih površin.

56

Renovation of the castle garden
and inclusion of vulnerable groups
Green areas make an important
contribution to a pleasant life in the
city but their maintenance is quite a
financial burden. Many cities combine
their maintenance with activities aimed
at strengthening the local community.
In Škofja Loka, they decided to combine
the renovation of the castle garden with a
program for the inclusion of people with
intellectual disabilities. The same group
cultivates the ecological garden all year
round and processes the herbs into useful
products such as soaps. The programme
not only turned the castle garden into
an enjoyable green space, but has also
strengthened the participants’ sense of
value and addressed the stigma of this
social group.

V Škofji Loki so se na podoben način lotili
oživitve grajskega vrta ob Loškem gradu.
Prenovo vrta so združili s programom
vključevanja oseb z motnjami v duševnem
razvoju in tako pridobili urejen javni
skupnostni vrt, ki gradi bolj vključujočo, živo
in solidarno skupnost.

ki je obenem tudi dostopna, odprta javnih površina,
namenjena srečevanju in druženju.
Ker se vrt nahaja na območju varovane kulturne

Občina Škofja Loka

: V Škofji Loki so v prenovo grajskega vrta vključili skupino ljudi s posebnimi potrebami. Foto: Občina Škofja Loka in Loški muzej
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dediščine, so k obnovi pristopili z uporabo tradicionalnih
znanj, tehnologij in postopkov, uporabili so materiale,
ki so jih našli tam, ureditev vrta pa je sledila zasnovi
nekdanjega grajskega učnega vrta. Izbor zelišč
je prilagojen lokalnim razmeram, podnebju in

Čeprav je konkretna zgodba grajskega vrta povsem

vegetacijskemu ciklu. Pridelujejo jih po trajnostnih

lokalna in avtentična, naslavlja zelo univerzalne izzive.

ekoloških standardih, nato pa jih v skladu z njihovo

S prenovo vrta so želeli oživiti degradiran prostor in

zdravilno vrednostjo predelajo v uporabne izdelke.

ponovno obdelati opuščeno zeleno površino, ki je
izgubila gospodarsko, družbeno, estetsko in simbolno

Naložba v prenovo vrta pa ni samo naložba v zeleno

funkcijo.

površino, temveč tudi v bolj vključujočo skupnosti. Vrt
presega golo predstavitveno vrednost, saj spodbuja

Obnovljeni grajski zeliščni in aromatični vrt se lepo

socialno vključenost oseb z motnjami v duševnem

vključuje v sistem javnih mestnih in grajskih zelenih

razvoju. Varovanci Društva Sožitje so vrt skupaj z

površin, a ga s svojo vsebino in namembnostjo

mentorjem zasadili in zanj tudi vse leto skrbijo. Iz

pomembno nadgrajuje, saj gre za obdelovalno površino,

dišavnic, ki jih vzgojijo na vrtu, sami izdelujejo milo,
57

Pri prenovi so ohranili videz grajskega vrta. Foto: Občina Škofja Loka in Loški muzej

skupaj z Loškim muzejem pa pripravljajo razstavo o tem
projektu. Z njihovo vključitvijo v prenovo in skrb za vrt
so želeli omogočiti prenos in izmenjavo praktičnih znanj
ter sodelujoče opremiti z osnovnim vrtnarskim znanjem,
delovnimi izkušnjami in jih tako opolnomočiti.
Prenovo in vzdrževanje vrta koordinira mreža povezanih
lokalnih organizacij. Poleg Občine Škofja Loka sodelujejo
še Razvojna agencija Sora, LAS Loškega pogorja, Loški
muzej Škofja Loka, ZVKD Restavratorski center, vrtnarsko
podjetje Prunus+ d.o.o. in Društvo Sožitje Škofja Loka.
Prenova vrta ima poleg fizične ureditve zelene površine
številne pozitivne učinke tako za ranljivo skupino,
Vrt s pomočjo mentorja obdelujejo vse leto. Foto: Občina Škofja
Loka in Loški muzej

Zasadili so zdravilne domače rastline. Foto: Občina Škofja Loka in
Loški muzej

ki ga ureja, kot za širšo skupnost. Delo na zemlji nas
povezuje z naravo. Prav tako je zelo zadovoljujoče
videti delo svojih rok in spremljati rast zelišč, ki smo jih
sami zasadili. Pri sodelujočih krepi občutek vrednosti
in prispevka k dobrobiti skupnosti. Poleg tega njihova
prisotnost v javnem prostoru naslavlja stigmo, ki je
povezana s to družbeno skupino.

Priporočila

Vrt vabi k preživljanju prostega časa zunaj. Foto: Občina Škofja Loka
in Loški muzej

Prakso, ki povezuje prenovo in
vzdrževanje zelenih površin s programi
socialne vključenosti, je mogoče brez
težav prenesti v druga okolja, saj
se tudi drugod soočajo s podobnimi
izzivi. Pristop pa je mogoče prilagoditi
lokalnim razmeram in potrebam.

Sorodne prakse
Health&Greenspace (URBACT),
RU:RBAN (URBACT), Healthy Cities
(URBACT), KAIRÓS (URBACT)
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Prenova pokopališča /
Cemetery renovation
Alternativne oblike pokopov in obeležij
z manjšim vplivom na okolje
Občina Trbovlje
16.014 prebivalcev
Urejanje pokopališč se tako kot načini
pokopavanja in slovesa od umrlih s
časom spreminja. Nova pokopališča
so bolj podobna parkom, posamezni
grobovi zasedajo manj prostora,
pokopališče lahko služi svojemu namenu
dalj časa in hkrati deluje kot javni park.
Na takem pokopališču nastane manj
odpadkov in z njegovim urejanjem
imajo tako posamezniki kot pokopališka
uprava manj dela. Ker gre za posebno
občutljivo področje, je treba spremembe
uvajati v sodelovanju z uporabniki in
postopoma. V Trbovljah so bili zaradi
prostorske stiske primorani razmisliti
o spremembah in odločili so se za bolj
raznovrstno ponudbo možnosti pokopa.

60

Alternative forms of burials and
memorials with less impact on
the environment
With individual graves and headstones,
Slovenian cemeteries have mostly
remained quite traditional. However,
many public utility companies that are
usually responsible for cemeteries have
been forced to think about alternative
options because of spatial constraints.
Trbovlje’s cemetery is one of those
where the geographic position does not
allow further expansion. Therefore, they
decided to offer other forms of burials
and memorials, such as ash scattering,
minimal memorial plaques and a parklike part of the cemetery. Not only do
these options need less space, but
they are also easier to maintain and
discourage the use of plastic candles
that have been an ecological problem
for years.

Pomanjkanje prostora je velik izziv številnih
pokopališč. Veliko pokopališč sploh nima
možnosti širitve, pa tudi sicer je v luči
trajnostnega ravnanja z viri, tudi z zemljišči,
smiselno razmišljali o prostorsko manj
potratnih načinih pokopavanja. Prav nam
pridejo, ko znotraj obstoječega prostora
načrtujemo dolgoročni razvoj kapacitet in
postopoma uvajamo nove načine pokopov in
obeleževanja grobov.

Oba izziva so v Trbovljah naslovili v procesu prenove
pokopališča, ki je zajemala izgradnjo kostnice,
ureditev območja za parkovni pokop in preureditev

Občina Trbovlje

Pokopališče Gabrsko. Foto: Komunala Trbovlje
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prostora za raztros z novim načinom obeleževanja.
Nova kostnica rešuje prostorsko stisko, omogoča
shranjevanje posmrtnih ostankov iz opuščenih grobov

Druga težava klasičnega pokopališča so odpadne sveče
in drugi odpadki. Podatki kažejo, da smo v Sloveniji
tretji na svetu in prvi v EU po porabi nagrobnih sveč
na prebivalca. Poleg nenehnega ozaveščanja se je
te težave mogoče lotiti tudi z ukrepi, ki sistemsko
preprečujejo nastajanje teh nepotrebnih in nevarnih
odpadkov na pokopališčih.

Obeležja in prostor za raztros. Foto: Komunala Trbovlje
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Prostor za parkovne pokope Foto: Komunala Trbovlje

Urejanje parka. Foto: Komunala Trbovlje
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Prostor za parkovne pokope. Foto: Komunala Trbovlje

in te sprosti za ponovno uporabo. Opuščenih grobov

stroške vzdrževalnih del. Obenem nove rešitve

s posmrtni ostanki namreč ni mogoče oddati novim

razbremenjujejo tudi svojce.

najemnikom. Shranjevanje posmrtnih ostankov v
kostnici omogoča, da se grob izprazni in ponudi v nov

Čeprav gre za prakso urejanja, ki je morda pri nas še

najem.

relativno nova, pa v Trbovljah poročajo, da se bodo
nove rešitve dobro prijele in da prebivalci kažejo

Ureditev parkovnih pokopov hkrati rešuje prostorsko

zanimanje zanje. S kostnico jim je uspelo sprostiti

stisko in prispeva k zmanjševanju odpadkov. Na

dovolj grobov za tiste, ki si še vedno želijo klasične

območju za parkovni pokop so grobne parcele dvakrat

grobne parcele, s ponudbo novih načinov pokopavanja

manjše od klasičnih, hkrati tam ni predvideno

pa so sprožili proces približevanja k bolj trajnostni

nikakršno dodatno urejanje in vzdrževanje s strani

kulturi pokopavanja in spominjanja.

najemnika, niti ni predviden prostor za sveče. Na
parkovnih grobovih zato nastaja občutno manj
odpadkov kot na klasičnih grobnih parcelah.

Priporočila
Svojevrstna izboljšava so tudi skupna obeležja na
območju za raztros pepela, omogočajo preprosto
namestitev enotnih montažnih napisnih tablic z
imeni pokojnikov, glede na dogovor med svojci in
upravnikom. S tem se poenostavi tudi popravljanje
in spremembe obstoječih napisov. Prav tako ni treba
postavljati novih obeležij, ko na obstoječih zmanjka
prostora, saj je mogoče tablice po določenem času s
soglasjem svojcev enostavno zamenjati.
Alternativne oblike pokopa in druge trajnostne
rešitve urejanja pokopališča, ki jih s tem uvaja
Komunala Trbovlje, zmanjšujejo tudi obseg in
Osrednje območje pokopališča s kostnico. Foto: Komunala Trbovlje

Prenova in urejanje novih pokopališč,
ki so v skladu z večjo odgovornostjo
do okolja in prostora ter sledijo
novim navadam in potrebam lokalne
skupnosti, je zahtevno delo. Nove
rešitve posegajo na področje z
močno ukoreninjenimi tradicijami
in navadami, zato je spremembe
treba uvajati počasi, ob stalni dobri
komunikaciji z javnostjo. Poleg novih
rešitev mora pokopališka uprava
oblikovati in uveljaviti tudi nov
pokopališki red. Parkovno pokopališče
lahko postane tudi javni park samo,
če vsi uporabniki dobro razumejo
in spoštujejo posebno naravo
pokopališkega parka.

Sorodne prakse
Health&Greenspace (URBACT), KAIRÓS
(URBACT)

63

TRAJNOSTNA MOBILNOST / OZAVEŠČANJE / KOLESARJENJE

15

Moje mesto, moja izbira! /
My City, My Choice!
Promocija kolesarjenja in nove
kolesarske infrastrukture
Mestna občina Velenje
33.638 prebivalcev
Slovenske občine so v zadnjih letih
veliko sredstev vložile v urejanje
kolesarske infrastrukture, tako za
gradnjo novih kolesarskih povezav
kot tudi za urejanje obstoječih. Nova
infrastruktura še ne pomeni nujno
sprememb v potovalnih navadah
prebivalcev, zato je dobro, da investicije
spremljajo mehki ukrepi za spodbujanje
hoje in kolesarjenja. V tujini so večje
komunikacijske kampanje, s katerimi
se obvešča o novih pridobitvah in
nagovarja k njihovi uporabi, nekaj
običajnega, medtem ko pri nas tovrstne
prakse še ni veliko.
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Promoting cycling and new
cycling infrastructure
Slovenian municipalities have been
investing a lot in new and existing
cycling infrastructure. Infrastructural
changes do not necessarily mean
that people will change their travel
habits. Therefore, the Municipality of
Velenje decided to accompany them
by soft measures to inform about
new infrastructure and encourage
walking and cycling. They created a
communication campaign My city, my
choice! with a unified graphic design
and joint communication activities.
The campaign encourages citizens to
use the new cycling infrastructure and
consider other active mobility options.
It also highlights the common goal of
numerous small and major projects − to
strengthen sustainable mobility in the
municipality.

Mestna občina Velenje je leta 2018 uspešno
pridobila sredstva iz različnih finančnih
mehanizmov in pričela urejati mestno
kolesarsko omrežje, ki zdaj obsega že več kot
30 kilometrov urejenih poti. Označili in uredili
bodo tudi regijske kolesarske povezave in
povezave, ki so del državnih kolesarskih poti.
Sočasno izvajajo še številne manjše projekte
trajnostne mobilnosti, zato so komuniciranje
o vseh aktivnostih na tem področju poenotili
s celostno grafično podobo in sloganom Moje
mesto, moja izbira!.

veliko zmede. Z enotno grafično podobo so želeli jasno
komunicirati cilj, h kateremu vsi ti projekti prispevajo, to
je krepitev trajnostne mobilnosti v občini.

Mestna občina Velenje

Jumbo plakat Velenje gradi kolesarske poti. Foto: Marko Marinšek

15

S pozitivnim komuniciranjem že tekom gradnje
kolesarskih povezav so želeli zmanjšati nejevoljo in
negotovost prebivalcev, ki se pojavljata ob spremembah
infrastrukture, ter istočasno spodbujati k spremembi
potovalnih navad. Pred začetkom gradnje so tako
slogan Moje mesto, moja izbira! dopolnili s stavkom
Velenje gradi kolesarske poti, kasneje pa skupaj s
prikazi obrnjene prometne piramide Prednost dajemo
pešcem, kolesarjem in javnemu potniškemu prometu.
Občane so želeli ozaveščati o tem, da si občina prizadeva
zagotavljati različne možnosti trajnostne mobilnosti,

Različni projekti, sofinancirani iz različnih virov,

med katerimi lahko vsak občan izbere tisto, ki mu najbolj

zahtevajo vsak svoje označevanje in sklicevanje na

ustreza, in tako doprinese k skupnosti in boljšemu

financerja. Na občini so opazili, da je zato med prebivalci

mestu.
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Nahrbtnik kampanje Moje mesto, moja izbira. Foto: Marko Marinšek

nevarnih točk. V okviru akcije Velenje na koleščkih so
spodbudili občane, da so sami preizkusili in ocenili novo
infrastrukturo. Prav tako so občane povabili k anketi o
zadovoljstvu z novim kolesarskim omrežjem.
Na občinski spletni strani so uredili poseben zavihek
z aktualnimi informacijami, podatki kolesarskih
števcev in povezavo za predloge občanov za ureditev
kolesarskih poti. Enotno komuniciranje so zagotovili tudi
z določitvijo osebe, ki je v službi za odnose z javnostmi
: Karta s kolesarskimi povezavami. Foto: Marko Marinšek

Letake in karte z novim kolesarskim omrežjem so
dostavili v vsa velenjska gospodinjstva. Živahne barve
in igriva pisava kampanje Moje mesto, moja izbira! so

zadolžena za trajnostno mobilnost in je vpeta tudi v
strokovne projekte na tem področju. Prizadevajo pa
si tudi aktivno komunicirati prek različnih medijev in
odgovarjati na posamezna vprašanja in dileme v zvezi z
novo infrastrukturo.

vidni povsod, na jumbo plakatih, popravljalnicah koles,
kolesarskih števcih in avtobusnih postajališčih. V skladu
z novo grafično podobo so posodobili tudi vso obstoječo
infrastrukturo, kot so postaje za izposojo koles.
Komunikacijsko kampanjo pa so spremljale tudi
druge aktivnosti in ukrepi. Vodje posameznih uradov
in uradniki so skupaj z direktorjem in županom
prekolesarili celotno kolesarsko omrežje in beležili
posamezne nevarne točke, ki so bile tudi popisane
s strani zunanjega izvajalca. Celoten seznam redno
pregledujejo in tako so že odpravili približno 25 od 70
Označevalne table na postaji za popravilo koles. Foto: Marko Marinšek

Priporočila
Veliko slovenskih občin obnavlja ali
gradi nove kolesarske povezave. O tem
je dobro komunicirati in obveščati
pred gradnjo, saj se tako zmanjšajo
konflikti, obenem pa je to priložnost za
spodbujanje k spremembam potovalnih
navad.

Sorodne prakse
Thriving Streets (URBACT), Pametno
upravljanje mobilnosti (URBACT dobra
praksa), CityMobilNet (URBACT), Active
Travel Network (URBACT)
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