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SPLOŠNI DEL 

 

1 Predstavitev zavoda  

IPoP – Inštitut za politike prostora je nevladna, svetovalna in raziskovalna organizacija na področju trajnostnega 

urejanja prostora. Podpiramo skupnosti pri trajnostnem urejanju prostora.  

Za IPoP so pomembne vrednote enakovrednost vseh, trajnost, sodelovanje, kakovost življenja in živost. 

Prizadevamo si 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. 

Naša prizadevanja za skupno dobro je prepoznalo tudi Ministrstvo za okolje in prostor in nam leta 2014 podelilo 

status nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu. 

 

2 Nastanek in razvoj zavoda 

IPoP – Inštitut za politike prostora je bil kot zasebni zavod ustanovljen 1. marca 2006, v sodni register pa je bil 

vpisan 29. maja 2006. Ustanovitelji so Blaž Križnik, Marko Peterlin, Peter Šenk in Tadej Žaucer. Inštitut deluje kot 

neprofitna organizacija. 

IPoP redno posluje od decembra 2006. Od februarja 2008 je inštitut vpisan v evidenco raziskovalnih organizacij s 

svojo raziskovalno skupino Inštitut za politike prostora. Raziskovalna skupina Inštitut za politike prostora je konec 

leta 2019 štela šest članov. 

Naročniki inštituta so predvsem javne institucije iz Slovenije ter javne in zasebne institucije iz držav Evropske unije. 

Od 2008 dalje inštitut pridobiva znaten del sredstev na podlagi razpisov, kamor prijavlja lastne projekte. V prvih 

desetih letih so sredstva, pridobljena na razpisih, predstavljala v povprečju približno polovico vseh prihodkov 

inštituta, preostalo polovico pa je pridobil na trgu storitev. 

 

3 Vodstvo zavoda in zaposleni 

Direktor zavoda organizira in vodi poslovanje ter strokovno delo inštituta. V okviru poslovne politike in aktov, ki jih 

je sprejel svet zavoda, samostojno odloča, predstavlja in zastopa inštitut nasproti tretjim osebam ter odgovarja za 

zakonitost in strokovnost dela inštituta. Direktor predlaga svetu zavoda poslovno politiko, programe dela, razvojne 

programe in finančne načrte inštituta ter sprejema ukrepe za njihovo izvajanje, predlaga svetu zavoda sprejem 

zaključnih računov, daje svetu zavoda poročila o rezultatih poslovanja zavoda, izvaja odločitve sveta zavoda, vodi 

in organizira delo delavcev zavoda, v imenu zavoda sklepa delovna razmerja z delavci ter druge pogodbe s 

sodelavci zavoda, ipd.  

Pomočnik direktorja je zadolžen za koordinacijo dela in organizacijo poslovanja inštituta, sodelovanje pri 

strokovnem, raziskovalnem in organizacijskem razvoju inštituta, sodelovanje pri vodenju finančnega poslovanja in 

administracije inštituta, izvajanje predstavitev in predavanj v zvezi z delom inštituta, tehnično urejanje in 

oblikovanje spletnih strani za potrebe inštituta ter vodenje tehnične podpore za potrebe inštituta. 

 

Od ustanovitve dalje je direktor inštituta Marko Peterlin. Skupina zaposlenih trenutno sestoji iz arhitektov in 

urbanistov, krajinskih arhitektov, sociologov in geografov, ki s seboj prinašajo večletne izkušnje z različnih polj 

raziskovanja, načrtovanja in izobraževanja na državni in naddržavni ravni. V decembru 2019 je bilo na inštitutu 

redno zaposlenih deset oseb. 

 



 

4 Organi zavoda 

Poleg vodstva zavoda sta glavna organa zavoda še svet zavoda ter strokovni svet zavoda. Svet zavoda sprejema 

statut, njegove spremembe in dopolnitve, pa tudi pravila in druge splošne akte zavoda, sprejema programe dela in 

razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje, določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda, predlaga 

ustanoviteljem spremembo ali razširitev dejavnosti, daje ustanoviteljem in direktorju zavoda predloge in mnenja o 

posameznih vprašanjih, voli in razrešuje predsednika sveta zavoda ter opravlja druge z zakonom, pogodbo o 

ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda določene zadeve. Svet zavoda ima od leta 2017 šest članov, ki so 

dr. Aidan Cerar, Urška Kranjc, dr. Blaž Križnik, Jernej Prijon, dr. Maja Simoneti in dr. Peter Šenk. Predsednica 

sveta zavoda, ki sklicuje in vodi seje sveta, je dr. Maja Simoneti. 

Zavod ima tudi strokovni svet kot kolegijski strokovni organ. Strokovni svet zavoda ima štiri člane, ki jih imenuje in 

razrešuje svet zavoda. Obravnava vprašanja s področja strokovnega dela inštituta, predlaga direktorju in svetu 

zavoda vsebino odločitev pri obravnavanju strokovnih vprašanj, podaja direktorju in svetu zavoda mnenja in 

predloge glede strokovnih podlag za programe dela in razvoja inštituta ter glede organizacije dela in pogojev za 

razvoj dejavnosti inštituta, sodeluje pri pripravi raziskovalnega in razvojnega programa inštituta, pripravi poročilo o 

kakovosti dela raziskovalne in razvojne skupine, ocenjuje rezultate raziskovalnega in razvojnega dela raziskovalne 

in razvojne skupine, ocenjuje rezultate raziskovalnega in razvojnega dela posameznih raziskovalcev, imenuje 

kandidate v raziskovalne in razvojne nazive, imenuje vodjo raziskovalne in razvojne skupine, imenuje raziskovalce 

v višje nazive ter opravlja druge naloge v skladu s predpisi, ki urejajo raziskovalno in razvojno dejavnost. Člani 

strokovnega sveta so Margita Jančič, doc. Alma Zavodnik Lamovšek, doc. dr. Elen Twrdy ter dr. Matjaž Uršič. 

5 Dejavnosti zavoda 

IPoP – Inštitut za politike prostora je nevladna, svetovalna in raziskovalna organizacija na področju trajnostnega 

urejanja prostora. Osredotočamo se na participativne procese, urbano prenovo, trajnostno mobilnost in nove 

prostorske prakse. 

- Povezujemo nevladne organizacije in lokalne pobude ter jim nudimo strokovno podporo in informacije. 

- Izvajamo raziskave, izdelujemo študije, svetujemo pri razvoju projektov in vzpostavitvi partnerstev. 

- Vodimo participativne procese. 

- Izobražujemo za sodelovanje v urejanju prostora. 

- Sodelujemo pri oblikovanju politik in si prizadevamo za boljšo zakonodajo z vplivom na prostor. 

- Obveščamo o trajnostnem urejanju prostora in komentiramo aktualna vprašanja. 

Od oktobra 2014 je IPoP registriran kot nevladna organizacija s statusom delovanja v javnem interesu na področju 

okolja. Prav tako je od 2014 vpisan v vpisnik prostovoljskih organizacij v AJPES. 

IPoP si je v preteklih letih uspel pridobiti vodilno vlogo v okviru nevladnega sektorja na področju urejanja prostora. 

Skozi vrsto dogodkov, akcij in objav že od l. 2007 postopoma gradi na ozaveščanju javnosti o pomenu urejanja 

prostora, o vlogi NVO na tem področju ter o pomenu sodelovanja javnosti v procesih urejanja prostora. Skupaj s 

stalnimi partnerji je ključno prispeval k prevzemanju pobude nevladnega sektorja v civilnem dialogu, ter tudi k 

oblikovanju širšega partnerstva organizacij civilne družbe na področju prostora. 

Velik del naših aktivnosti je usmerjen v spodbujenje participativnih praks pri oblikovanju urbanih politik in 

prostorskih načrtov na različnih ravneh, prav tako pa se aktivno vključujemo v pripravo ključnih dokumentov na 

občinski, regionalni, državni ravni in ravni EU. Tako smo npr. kot edina nevladna institucija v Sloveniji sodelovali pri 

oblikovanju nekaterih ključnih dokumentov evropske politike teritorialne kohezije, kot sta Teritorialna Agenda EU ali 

Zelena knjiga o teritorialni koheziji, javno smo podali obsežne in sistematične pripombe na predlog novih občinskih 

prostorskih aktov za Ljubljano ipd. 

Na področju raziskav in razvoja uveljavitev IPoP sicer poteka nekoliko počasneje, vendar pa se je IPoP kljub 

vsemu uspel uveljaviti kot raziskovalna organizacija, ki na nacionalni ravni odpira pomembna nova področja 

raziskovanja, predvsem raziskave procesov 'od spodaj' ter vrednotenja dolgoročnih učinkov s pomočjo scenarijev.  

V sklopu naših aktivnosti je pomemben del namenjen ozaveščanju javnosti o pomenu urejanja prostora, saj 

verjamemo, da je ozaveščena širša javnost glavni predpogoj za postopno izboljšanje stanja na področju urejanja 

prostora. Glavne aktivnosti na tem področju so dogodki, ki spodbujajo javni diskurz o urejanju prostora, razširjanje 

e-novic ter publiciranje. Skupno število prejemnikov različnih obvestil in e-novic je več 1000. Želimo povečati število 

bralcev novic ter okrepiti neposredno sodelovanje z mediji. 



 

6 Dejavniki, ki vplivajo na delovanje zavoda 

 

Med notranjimi dejavniki, ki predstavljajo prednosti glede na druge nevladne organizacije, sodijo visoko strokovni in 

motivirani zaposleni in stalni sodelavci, sposobnost sodelovanja z različnimi deležniki, od institucij na različnih 

ravneh, prek nevladnih organizacij do zasebnih deležnikov, pridobljene dragocene izkušnje v zvezi s 

povezovanjem različnih deležnikov pri urejanju prostora, dobro razumevanje ovir in priložnosti za sodelovanje pri 

urejanju prostora ter poglobljeno razumevanje širše prostorske tematike preko raziskovalnega dela. 

Po drugi strani med slabosti, ki predstavljajo oviro za razvoj inštituta, sodijo npr. kadrovska šibkost oz. premajhno 

število zaposlenih, pomanjkanje finančnih virov oz. nedostopnost virov financiranja, pomanjkanje stabilnih 

prihodkov, šibko komuniciranje prostorskih vsebin javnostim, ter pomanjkanje ekonomskih znanj, predvsem glede 

različnih oblik pridobivanja sredstev in socialnega podjetništva.  

Med zunanje dejavnike, ki v danem kontekstu predstavljajo priložnosti za razvoj, sodijo povečano zavedanje o 

pomenu urejanja prostora za kakovost življenja na lokalni ravni v širši javnosti, rastoče zavedanje o pomenu 

prostorske dimenzije razvoja za trajnostni razvoj in soočanje s podnebnimi in družbenimi spremembami na ravni 

odločevalcev. 

Obenem pa je več tudi zunanjih dejavnikov, ki predstavljajo nevarnosti za nadaljnji razvoj IPoP. Med temi lahko 

opredelimo še vedno premajno kritično maso nevladnih organizacij na področju urejanja prostora, premajno 

zainteresiranost javnosti za sodelovanje pri urejanju prostora tako na lokalni kot na nacionalni ravni, nezaupanje 

kot oviro za sodelovanje javnosti in nevladnih organizacij z institucijami, neodzivnost institucij ter podcenjevanje 

nevladnih organizacij kot potencialnega sogovornika s strani institucij. Velika nevarnost je tudi šibkost in 

neurejenost področja prostora na državni ravni, kar državi onemogoča vodenje ambicioznejših politik na tem 

področju, kot tudi konsistentno sprotno delovanje. 

Stalna težava za delovanje inštituta, ki je delno posledica omenjenih nevarnosti v okolju, so težavni pogoji 

poslovanja pri financiranju iz sredstev Evropske unije ali drugih finančnih mehanizmov, saj kot neprofitna 

organizacija nimamo možnosti pridobivanja ustreznih bančnih posojil za zalaganje sredstev pri omenjenih projektih. 

 



 

POSEBNI DEL 

 

1 Poročilo o izvedbi projektov – zaključeni projekti v 2019 

 

1.1 Pridobitni projekti 

Naziv projekta Cooperating towards Advanced Management Routines for land use impacts 
on water regime in the Danube river basin 

Naročnik VO-KA 

Trajanje 12/2018 - 06/2019 

Vrednost projekta € 9.757,56 

Vloga IPoP v projektu podizvajalec 

Opis Cilj projekta razviti celovita priporočila in predloge za napredne strateške 
usmeritve za izdelavo in izvajanje prostorski načrtov, ki bodo upoštevala 
zakonitosti posameznega porečja. Pilotno območje je območje reke Iške in Iškega 
vršaja (vodarna Brest).  
 
IPoP bo v projekt prispeval ekspertno znanje o prostorskem načrtovanju in 
slovenskem sistemu urejanja prostora za potrebe oddaje faznih poročil 
slovenskega partnerja in aktivno sodeloval pri pripravi mednarodnih priporočil in 
pri vključevanju deležnikov in interesnih skupin na izbranem slovenskem primeru v 
pripravo mednarodnih priporočil.  

 

  

Naziv projekta Učinkovite prakse upravljanja s prostorom z vključevanjem zaščite vodnih 
virov in negradbenih protipoplavnih ukrepov 

Naročnik VO-KA 

Trajanje 12/2018 - 04/2019 

Vrednost projekta € 9.735,60 

Vloga IPoP v projektu podizvajalec 

Opis Projekt PROLINE-CE se osredotoča na priprave transnacionalnih smernic v zvezi 
z učinkovito zaščito virov pitne vode. Ključni cilji projekta v zvezi z rabo prostora in 
z upravljanjem vodnih virov pitne vode so: (1) zaščita virov pitne vode, (2) 
medsebojno povezovanje navzkrižnih interesov rabe zemljišč, varstva okolja in 
zaščita vodnih virov, (3) zmanjševanje vplivov poplav in suš na vire pitne vode in 
(4) prilagajanja podnebnim spremembam. Slednje se lahko doseže le s trajnostno 
in ustrezno rabo prostora ter z ukrepi, katerih cilj je ublažitev posledic podnebnih 
sprememb, kot so suše in poplave, kakor tudi zmanjšanje njihove pojavnosti. 
Pilotno območje projekta je porečje reke Glinščice. 
 
V sklopu projekta bo IPoP pripravil procesni načrt umeščanja vodarne v prostor in 
sodeloval pri analiza obstoječe rabe prostora in pripravi smernic za prostorsko 
načrtovanja na območjih, kjer se srečujejo interesi varovanja virov pitne vode in 
zagotavljanja poplavne varnosti z ne gradbenimi ukrepi ter ostalih deležnikov v 
prostoru. 

  

Naziv projekta Analize ovir za ukrepe spodbujanja javnega potniškega prometa, usmerjene 
v spremljanje ravnanja uporabnikov, v okviru projekta LIFE Podnebna pot 
2050 

Naročnik IJS 

Trajanje 12/2018 - 06/2019 

Vrednost projekta € 4.500,00 

Vloga IPoP v projektu podizvajalec 

Opis Osnovni namen projekta LIFE ClimatePath2050 je prispevati k boljšemu 
podnebnemu upravljanju v Sloveniji na področju blaženja podnebnih sprememb - 
zmanjševanja emisij TGP, in sicer v vseh IPCC sektorjih: energetika, promet, 
industrija, kmetijstvo, raba tal in sprememba rabe tal ter odpadki.  
 
Analiza bo prispevala k izvedbi aktivnosti projekta LIFE ClimatePath2050, 
aktivnost C4 – Vzpostavitev sistema spremljanja izvajanja ukrepov za zmanjšanje 
emisij TGP, »Analize družbeno ekonomskih ovir za implementacijo ukrepov« in 



 

»Analize pravno organizacijskih ovir za implementacijo obstoječih ukrepov«. 
 
IPoP izvaja podporne analize. Pregledujemo obstoječe ukrepe za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov v prometu, ki so usmerjeni v spreminjanje ravnanja 
uporabnikov. Analiziramo ovire za izvajanje ukrepov spodbujanja javnega 
potniškega prometa, ki so usmerjeni v spreminjanje potovalnih navad. 
Pripravljamo priporočila za premostitev ovir, ugotovljenih v okviru naloge. 

  

Naziv projekta Parkirna politika za Občino Trebnje 

Naročnik Občina Trebnje 

Trajanje 1/2019 - 06/2019 

Vrednost projekta € 7.930,00 

Vloga IPoP v projektu nosilec projekta 

Opis Naloga IPoP je voditi pripravo strokovnih podlag in osnutka pravilnika o parkirni 
politiki v Občini Trebnje.  
 
IPoP je vodil konzorcij izdelovalcev, ugotovil je potrebe po parkiranju, razloge za 
parkiranje, tipično vedenje in mobilnostne navade. Vzpostavil je podporno okolje 
za konstruktivno vzdušje za večjo sprejetost in manjše politično tveganje. 
Oblikoval je občinsko parkirno politiko.  

  

Naziv projekta Sodelovanje javnosti pri urejanju prometa na primerih procesov na Obali in v 
Mariboru 

Naročnik  

Trajanje 07/2018 - 10/2019 

Vrednost projekta € 9.818,30 

Vloga IPoP v projektu nosilec projekta 

Opis Projekt Prostor javnosti – Partnersko urejanje prostora spodbuja partnersko 
urejanje javnega prostora. 
 
Z izvedbo dveh procesov vključevanja javnosti – v zvezi s mestnim jedrom v 
Mariboru ter Obalno cesto v Izoli in Kopru – bomo 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. 
 
Nosilec projekta: IPoP – Inštitut za politike prostora 
Partnerji: Hiša!, PiNA, prostoRož 

  

Naziv projekta Spodbujamo hojo kot prometno prakso 

Naročnik  

Trajanje 07/2018 - 10/2019 

Vrednost projekta € 25.093,04 

Vloga IPoP v projektu nosilec projekta 

Opis Hoja je najbolj naraven in praktičen način premikanja na kratke razdalje. Kljub 
temu se pri nas okoli 50% poti, krajših od 2 km, in okoli 20% poti, krajših od 1 km, 
opravi z avtomobilom. Sprememba potovalnih navad v smeri opravljanja kratkih 
poti peš bi prinesla znatne prihranke pri energiji in zmanjšanje izpustov CO2. Pri 
tem so neposredni učinki spremembe navad le majhen delež v primerjavi s 
prihranki, ki bi jih prinesla dolgoročna sprememba vzorca poselitve v smeri 
trajnostnih in hoji prijaznih mest, ki je v najtesnejši povezavi s potovalnimi 
navadami. 
 
Projekt s kratkim imenom Pešec zato želi spodbuditi hojo kot prometno prakso in 
obliko trajnostne mobilnosti. Cilji projekta so: 
1. Izboljšati razumevanje hoje kot prometne prakse 
2. Spodbujati spremembe potovalnih navad v smeri opravljanja kratkih poti peš 
3. Povezati organizacije in deležnike na področju hoje 
 
Projekt sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor v okviru razpisa za nevladne 
organizacije za leti 2018 in 2019. Izvajata ga IPoP – Inštitut za politike prostora v 
sodelovanju, ki ga tudi vodi, in CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, med 
julijem 2018 in oktobrom 2019. 

  



 

Naziv projekta Varstvo in razvoj slovenske krajine: izhodišča za oblikovanje krajinske 
politike 

Naročnik  

Trajanje 07/2018 - 10/2019 

Vrednost projekta € 10.899,09 

Vloga IPoP v projektu partner 

Opis Projekt je odziv DKAS – Društva krajinskih arhitektov Slovenije na razmere v 
upravljanju s krajino in nadaljevanje strokovnih prizadevanj za pripravo Krajinske 
politike Slovenije. V okviru projekta bodo pripravljena strokovna izhodišča za 
oblikovanje Krajinske politike in akcijskega načrta, konkretno: 
1. analiza stanja na področju varstva, upravljanja in načrtovanja krajine - 
argumenti in izhodišča za oblikovanje Krajinske politike;  
2. analiza tujih primerov krajinskih politik;  
3. koncept Krajinske politike kot prvi korak v procesu priprave osnutka; 
4. nabor akcijskih ukrepov za prvo fazo izvajanja Krajinske politike; 
5. spletni portal namenjen promociji EKK in komunikacijski podpori pripravi in 
sprejemanju Krajinske politike; 
6. video vsebine namenjene promociji EKK in ozaveščanju o raznolikosti krajine v 
Sloveniji. 
 
Naloga IPoP je pripraviti, organizirati in izvesti dve delavnici s fokusno skupino in 
štiri tematske delavnice (upravljanje zavarovanih območij, razvoj podeželja, 
dediščinske krajine, turistični razvoj), zagotoviti, da bodo ugotovitve z dogodkov 
smiselno vključene v strokovne podlage in akcijske ukrepe in sodelovati s 
partnerjema DKAS in društvom Cipra Slovenija pri pripravi strokovnih podlag in 
izvajanju drugih aktivnosti namenjenih promociji celovitega upravljanja krajine, 
slovenske krajine in EKK.  
 
Cilji projekta so:  
1. zagotoviti strokovna izhodišča za oblikovanje Krajinske politike;  
2. vzpostaviti široko strokovno zavezništvo za pripravo, sprejem in izvajanje 
Krajinske politike; 
3. zagotoviti razumevanje za vprašanja upravljanja krajine pri širši strokovni 
javnosti in med 
nosilci urejanja prostora; 
4. promovirati pomen varstva in razvoja slovenske krajine in Evropske konvencije 
o krajini - EKK v širši javnosti in pri odločevalcih. 

  

Naziv projekta Innovation Pilot Pool - EXPERT GROUP: SUMP Learning Programme 3 
(SLP3) – Tools and services for SUMP elaboration and measure selection 

Naročnik Rupprecht Consult 

Trajanje 09/2018 - 03/2019 

Vrednost projekta € 7.500,00 

Vloga IPoP v projektu nosilec projekta 

Opis CIVITAS SUMPs-Up projekt želi pospeševati sprejetost celostnih prometnih 
strategij po Evropi v območjih, kjer je nizka. Združuje celovito prometne raziskave, 
izobraževanje, tehnična asistena in monitoring ter evalvacija CPS-jev.  
 
IPoP bo naslovnik izobraževanja in na dejstvih temelječega znanja ter orodij v 
lokalnih kontekstih. SUMP Tool Inventory bo vrednotil in podal komentarje nanj ter 
izdelal priporočila, kako ga izboljšati. Prikazal bo napredek v načrtovalskem ciklu 
in v ciklu CPS.  

  

Naziv projekta Strokovna podpora priprave in izvedbe intervjujev in delavnice za projekt Vertical 
Green 

Naročnik UI RS 

Trajanje 01/2019 - 03/2019 

Vrednost projekta € 2.318,00 

Vloga IPoP v projektu podizvajalec 

Opis UI RS se ukvarja z raziskovanjem in promocijo zelenih sten. IPoP pomaga v prvi 
vrsti z zasnovo in vodenjem delavnice na temo zelenih sten. V pred fazi pomaga 
IPoP z raziskovanjem poznavanja, odnosa in naklonjenosti različnih oddelkov 
MOL do zelenih sten. To vključuje intervjuvanje (priprava vprašalnika, izvedba 
intervjujev, sinteza).  

  

Naziv projekta Delavnica za izbiro in razvrščanje ukrepov za CPS Velenjske funkcionalne 



 

regije s spremljajočimi aktivnostmi 

Naročnik Mestna občina Velenje 

Trajanje 02/2019 - 03/2019 

Vrednost projekta  

Vloga IPoP v projektu nosilec projekta 

Opis Proces participacije javnosti pri pripravi strategije za razvoj trajnostne urbane 
mobilnosti funkcionalne urbane regije Velenja  
 
Občina Velenje je sodelovala v evropskem Interreg projektu, imenovanem ‘Smart 
Commuting’. Eden predvidenih rezultatov projekta je bila Celostna prometna 
strategija na regionalni ravni, kar je pomenilo funkcionalno urbano regijo Velenja. 
IPoP – Inštitut za politike prostora je kot podizvajalec oblikoval in izvedel proces 
participacije v okviru priprave strategije. Proces participacije je vseboval več 
delavnic – prva je obravnavala izzive, s katerimi se regija srečuje v povezavi z 
mobilnostjo. Druga se je ukvarjala s strateškimi in operativnimi cilji in tretja z 
ukrepi, ki bi omogočili dosego teh ciljev.  
IPoP je pri tem oblikoval novo metodologijo posameznih delavnic.  

  

Naziv projekta Izdelava promocijsko-informativnih produktov v okviru projekta »Naj te 
zapelje zelena mobilnost« 

Naročnik CIPRA Slovenija 

Trajanje 03/2019 - 05/2019 

Vrednost projekta  

Vloga IPoP v projektu podizvajalec 

Opis Promocija trajnostne mobilnosti med najstniki 
 
CIPRA Slovenija je pri IPoP – Inštitut za politike prostora naročila oblikovanje in 
izvedbo delavnice na eni izmed slovenskih srednjih šol, ki bi postavila temelje za 
oblikovanje promocijskega materiala za v javne prostore ali mestne avtobuse: 
plakate, nalepke ipd. IPoP je v partnerstvu z oblikovalko Darjo Klančar 
(http://darka.si/) oblikoval in izvedel delavnico, iz katere je nastalo več 
promocijskih sporočil. Darja Klančar je oblikovala grafično podobo promocijskega 
materiala in uredila pravice za uporabo intelektualne lastnine. Rezultat je bilo več 
grafičnih reklam za javni prevoz, sporočilo kampanje pa Ne vozi nas mami, vozimo 
se sami. 

  

Naziv projekta Vodenje fokusnih skupin za pripravo prijave za Evropsko prestolnico kulture 

Naročnik Mestna občina Ljubljana 

Trajanje 05/2019 - 07/2019 

Vrednost projekta  

Vloga IPoP v projektu nosilec projekta 

Opis Mesto Ljubljana se je odločilo za kandidaturo za naslov Evropska prestolnica 
kulture za leto 2025. Z namenom oblikovanja vsebinskih temeljev prijave, je bilo 
izvedenih devet fokusnih skupin za analizo potenciala EPK v kontekstu različnih 
področij.  
- Razvoj občinstev.  
- Participacija občanov in vključevanje ranljivih družbenih skupin.  
- Kulturne in kreativne industrije.  
- Javni prostor.  
- Komunikacija.  
- Digitalna transformacija v kulturi.  
- Evalvacija, analiza in statistika.  
- Mednarodno kulturno sodelovanje in kulturna diplomacija.  
- Novi upravljavski modeli v kulturi.  
 
To bo mestu Ljubljana omogočilo osnovanje prijave na področjih, temah in 
stališčih lokalnih mnenjskih voditeljev z raznolikimi profesionalnimi ozadji na 
področju kulture. Sinteza pridobljenih podatkov bo doprinos za prijavnico za 
Evropsko prestolnico kulture kot tudi za novo Strategijo razvoja kulture v Mestni 
občini Ljubljana.  
Mesto je naročilo za izvedbo raziskovalnega procesa v fokusnih skupinah in 
sintezo raziskave naročilo pri IPoP – Inštitut za politike prostora.  
 
Ključne besede: Evropska prestolnica kulture, fokusne skupine, raziskava, 
Ljubljana 

  



 

Naziv projekta Izvedba aktivnosti pri sodelovanju z javnostjo v okviru projekta Urban Inno 

Naročnik Mestna občina Maribor 

Trajanje 05/2019 - 05/2019 

Vrednost projekta € 2.606,75 

Vloga IPoP v projektu nosilec projekta 

Opis Uporaba inovacijskih potencialov urbanih ekosistemov  
 
Mestna občina Maribor je sodelovala v evropskem Interreg projektu imenovanem 
URBAN INNO. Projekt se je osredotočal na povezovanje inovacijskih potencialov 
mest in na razvoj ter izvajanje novih participativnih metod in orodij, ki bi vključevale 
prebivalce. V okviru projekta je bil vzpostavljen portal www.user-participation.eu.  
 
IPoP je za mesto izvedel naročilo oblikovanja in izvedbe delavnic o vključevanju 
javnosti in uporabi participativnih metod ter e-orodij. Delavnica je bila namenjena 
zaposlenim na mestni upravi in predstavnikom mestnih četrti. 

  

Naziv projekta Mobilnostni načrt Finžgarjeva 12 na Mirju 

Naročnik SAZU 

Trajanje 06/2019 - 07/2019 

Vrednost projekta € 1.464,00 

Vloga IPoP v projektu nosilec projekta 

Opis Izdelava mobilnostnega načrta za potrebe upravnega postopka - pridobitev 
gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti stavbe na naslovu 
Finžgarjeva 12 v Ljubljani. 
 
IPoP je za naročnika izdelal mobilnostni načrt, se usklajeval s projektantko ODGP 
MOL in z upravno enoto.  

  

Naziv projekta Organizacija in koordinacija Pešbusa na treh ljubljanskih osnovnih šolah v 
šolskem letu 2019/2020 

Naročnik Mestna občina Ljubljana 

Trajanje 09/2019 - 10/2019 

Vrednost projekta  

Vloga IPoP v projektu nosilec projekta 

Opis  

  

Naziv projekta Mehanizem podpore lokalnim skupnostim pri oživljanju degradiranih 
mestnih površin 

Naročnik KD prostoRož 

Trajanje 1/2019 - 10/2019 

Vrednost projekta € 7.250,00 

Vloga IPoP v projektu podizvajalec 

Opis Projekt “Zelenec” obravnava problem majhnih degradiranih površin na območju 
MOL. Rešuje dva problema: 1) problem detekcije degradiranih površin v Ljubljani 
in 2) problem aktivacije prebivalcev za prenovo in vzdrževanje mestnih površin. 
Namen projekta je vzpostaviti podporni mehanizem lokalnim skupnostim pri 
oživljanju degradiranih prostorov. Mehanizem bo zasnovan tako, da bo omogočal 
aktiviranje in razvoj raznolikih lokalnih pobud, ki so zmožne oživiti in vzdrževati 
degradirane površine na območju MOL. 
Ključna inovacija projekta je v fazi, v kateri poteka vključevanje prebivalcev. 
Namesto klasičnega modela vključevanja, v katerem izvajalec projekta identificira 
degradirano površino in nato išče načine za vključevanje lokalne skupnosti, 
predlagamo, da je aktivna lokalna skupnost vključena že v začetni fazi, šele nato 
pa se poišče in trajnostno prenovi degradirana površina. Predlagani mehanizem je 
usklajen s sodobno teorijo in prakso skupnostnega urejanja prostora, ki poudarja, 
da so najuspešnejši tisti projekti oživljanja prostorov, ki sledijo interesu skupnosti.  
 
Projekt “Zelenec” je zamišljen kot pilotni projekt, v katerem bomo testirali zgoraj 
opisani pristop. MOL ali ljubljanske Četrtne skupnosti lahko podporni mehanizem 
po zaključku projekta prevzamejo in vzpostavijo reden sistem podpore aktivnim 
skupnostim pri urejanju degradiranih površin. Zasnovan bo tako, da MOL omogoči 
sofinanciranje skupnostnih pobud za raznovrstna javno dostopna območja. Na ta 
način si lahko MOL dolgoročno zmanjša stroške urejanja prostora ter svoje 
investicije združi s sredstvi iz skupnosti: s prostovoljnim delom za vzdrževanje 
degradiranih površin. Poleg zasnove, testiranja in oblikovanja načrta mehanizma 



 

podpore bo MOL preko tega projekta pridobila tudi komunikacijsko podporo za 
izvajanje projekta.  

 

 

1.2 Nepridobitni projekti 

Naziv projekta Mreža za prostor - za trajnostno in vključujoče urejanje prostora 

Naročnik 
 

Trajanje 11/2015 - 09/2019 

Vrednost projekta € 93.962,09 

Vloga IPoP v projektu nosilec projekta 

Opis Mreža za prostor od leta 2009 povezuje strokovne nevladne organizacije na področju 
urejanja prostora in lokalne pobude - organizirane skupine prebivalcev, ki si skozi 
daljši čas prizadevajo za višjo kakovost svojega bivalnega okolja. Mreža za prostor si 
aktivno prizadeva za ureditev sodelovanja javnosti in večjo vlogo nevladnih 
organizacij ter lokalnih pobud in civilnih iniciativ pri urejanju prostora ter za ureditev 
statusa nevladnih organizacij v javnem interesu na področju urejanja prostora, razvija 
pa tudi vsebinska področja, ki so ključna za urejanje prostora in vlogo NVO v njem: 
mobilnost v mestih, stanovanjska politika, urbana prenova, začasna raba prostora, 
urbano vrtičkarstvo, izobraževanje in ozaveščanje o urejanju prostora. 

  
Naziv projekta National URBACT Point for Slovenia 

Naročnik URBACT Secretariat 

Trajanje 01/2016 - 12/2019 

Vrednost projekta € 199.450,00 

Vloga IPoP v projektu nosilec projekta 

Opis Naloga Nacionalne URBACT točke je zagotoviti, da imajo zaposleni na mestnih 
upravah in odločevalci na vseh ravneh dostop do znanja in si izmenjujejo veščine o 
vseh vidikih trajnostnega urbanega razvoja (Operativni program URBACT). 
Nacionalne URBACT točke imajo štiri glavne naloge: obveščajo o programu 
URBACT in informirajo potencialne upravičence, razširjajo rezultate programa 
URBACT mestom in ključnim deležnikom v mestih (še zlasti mestom, ki niso 
vključena v program URBACT), spodbujajo dialog med lokalnimi, regionalnimi in 
nacionalnimi akterji na področju urbanega razvoja in podpirajo izvajanje aktivnosti za 
krepitev zmogljivosti mest pri oblikovanju in izvajanju celostnih urbanih politik. 
Nacionalna URBACT točka je ambasador programa, deluje nacionalno, predvsem pa 
lokalno in evropsko. Nacionalna točka ima vse informacije o programu URBACT; 
pozna operativnih program, programske priročnike in vodnike, vendar ni odgovorna 
za dajanje informacij v zvezi z upravičenostjo. 

  
Naziv projekta Aktivno v šolo 

Naročnik 
 

Trajanje 07/2017 - 11/2019 

Vrednost projekta € 91.654,75 

Vloga IPoP v projektu nosilec projekta 

Opis Osnovni namen programa Aktivno v šolo je podpora šolam in občinam pri 
spodbujanju aktivne poti v šolo. Aktivna pot v šolo je pomembna za zdravje, 
samostojnost in socialni razvoj otrok, saj zagotavlja minimalno priporočeno količino 
fizične aktivnosti in spodbuja vzgojo o prometni varnosti ter trajnostnem razvoju. 
Otroci, ki hodijo v šolo peš ali s kolesom, so bolje telesno pripravljeni kot tisti, ki se 
vozijo; dokazano je, da se taki otroci tudi sicer več gibljejo in med drugim lažje sledijo 
pouku. Spodbujanje aktivne poti v šolo je ukrep, s katerim se s povezovanjem občin, 
osnovnih šol, staršev in otrok izvaja vzgoja za zdrav življenjski slog brez razlik. 



 

Program Aktivno v šolo je nadaljevanje in nadgradnja programa Zdrav šolar, ki je bil s 
strani Ministrstva za zdravje podprt v letih 2015 in 2016. V jedru programa se izvajajo 
tri dejavnosti: (1) Podpora izvedbi spremljane poti v šolo – Pešbus in Bicivlak, (2) 
Podpora samostojni poti v šolo in (3) Podpora aktivni poti v šolo v okviru šolskih 
okolišev. Nosilec programa je IPoP - Inštitut za politike prostora, pri izvajanju pa 
sodeluje še s partnerji CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp ter Focus, društvo za 
sonaraven razvoj. Program sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj 
Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano. 

  
Naziv projekta Zagovorniki okolja - zelena svetovalnica 

Naročnik Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC 

Trajanje 07/2018 - 09/2019 

Vrednost projekta € 2.340,00 

Vloga IPoP v projektu podizvajalec 

Opis Zelena svetovalnica je neodvisna pravna svetovalnica, namenjena dajanju pojasnil in 
nasvetov vsem, ki se aktivno ukvarjajo s problemi varstva okolja, ohranjanja narave, 
urejanja prostora ter prostorskega načrtovanja, predvsem pa zainteresiranim 
posameznicam in posameznikom, civilnim iniciativam ter nevladnim organizacijam. 
 
IPoP bo sodeloval v projektnem svetu, pri spremljanju izvajanja aktivnosti in 
usmerjanju projektnega dela ter pri izvajanju pravnega svetovanja, kadar se 
vprašanja nanašajo na področje urejanja prostora. 

  
Naziv projekta Zagovorniki okolja 

Naročnik 
 

Trajanje 04/2018 - 01/2019 

Vrednost projekta 
 

Vloga IPoP v projektu partner 

Opis Projekt naslavlja težave, ki se pojavljajo pri uveljavljanju okoljevarstvenih načel v 
procesih urejanja prostora in izvirajo iz (1.) nezadostnega poznavanja sistema 
urejanja prostora, (2.) njegove povezanosti s sistemom varstva okolja ter (3.) slabe 
prilagojenosti sistema urejanja prostora na sodobne razvojne izzive – trajnostni 
razvoj in prilagajanje podnebnim spremembam. Projekt je namenjen predstavnikom 
NVO, CI in splošne javnosti ter odločevalcem kot pomoč pri udejanjanju trajnostnega 
razvoja skozi prostorsko načrtovanje. Rezultati tudi strokovni javnosti, investitorjem 
ter drugim akterjem v procesih urejanja prostora ali so zainteresirani za dobro 
delovanje sistema varstva okolja in urejanja prostora.  
 
Naloga IPoP je pripraviti priročnik za trajnostno urejanje prostora; priročnik bo 
zagotovil široko razumljivo predstavitev povezanosti med področjem varstva okolja in 
urejanja prostora in bo s pomočjo primerov dobrih praks in dejavnikov uspeha 
prispeval k boljšim možnostim zainteresiranih akterjev za sodelovanje v procesih in 
postopkih urejanja prostora in varstva okolja, to bo izboljšalo pogoje za razvoj 
celovitega in vključujočega urejanja prostora in varstva okolja v Sloveniji. Priročnik bo 
sestavljen iz treh delov: 1. osnove varstva okolja in urejanja prostora, 2. slovenski 
sistem, 3 dobre prakse in dejavniki uspeha (za trajnostno urejanje prostora in 
premoščanje deficita prelivanja strateških namer v konkretno načrtovanje prostora.  

  
Naziv projekta Sodelovanje z lastniki v območju Krajinskega parka TRŠh 

Naročnik Snaga Javno podjetje d.o.o. 

Trajanje 05/2018 - 02/2019 

Vrednost projekta € 4.930,00 

Vloga IPoP v projektu partner 



 

Opis Projekt je namenjen zagonu sodelovanja z lastniki pri upravljanju Krajinskega parka 
Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (KP TRŠh), Ljubljana, Slovenija. 
 
Cilj projekta je podpreti razvoj učinkovitega sodelovanja med KP TRŠh in lastniki 
zemljišč v zavarovanem območju pri upravljanju z ureditvijo evidence lastnikov, 
prepoznavo aktualnih problemov v odnosih med lastniki in upravljavcem in zagonom 
informiranja lastnikov o pogojih upravljanja, k izvajanju odloka o zavarovanju. Dodatni 
cilj projekta je vzpostaviti pogoje za kakovostno in produktivno komuniciranje 
upravljanja ter izboljšati sodelovanje med akterji, ki delujejo na območju krajinskega 
parka, civilno družbo in prebivalci.  
 
IPoP kot podizvajalec v projektu sodeluje s svetovalnimi in analitičnimi prispevki na 
temo komuniciranja z akterji in lastnik ter pri izvajanju aktivnosti za zagon 
sodelovanja z lastniki gozda, med drugim izvede seminar o sodelovanju in 
komuniciranju za sodelavce parka, pripravi procesni načrt vključevanja lastnikov, 
pripravi in analizira anketo za lastnike gozda, sodeluje pri pripravi in izvedbi prvega 
zbora lastnikov gozda. 

  
Naziv projekta Spodbujamo hojo kot prometno prakso 

Naročnik 
 

Trajanje 07/2018 - 10/2019 

Vrednost projekta € 25.093,04 

Vloga IPoP v projektu nosilec projekta 

Opis Hoja je najbolj naraven in praktičen način premikanja na kratke razdalje. Kljub temu 
se pri nas okoli 50% poti, krajših od 2 km, in okoli 20% poti, krajših od 1 km, opravi z 
avtomobilom. Sprememba potovalnih navad v smeri opravljanja kratkih poti peš bi 
prinesla znatne prihranke pri energiji in zmanjšanje izpustov CO2. Pri tem so 
neposredni učinki spremembe navad le majhen delež v primerjavi s prihranki, ki bi jih 
prinesla dolgoročna sprememba vzorca poselitve v smeri trajnostnih in hoji prijaznih 
mest, ki je v najtesnejši povezavi s potovalnimi navadami. 
 
Projekt s kratkim imenom Pešec zato želi spodbuditi hojo kot prometno prakso in 
obliko trajnostne mobilnosti. Cilji projekta so: 
1. Izboljšati razumevanje hoje kot prometne prakse 
2. Spodbujati spremembe potovalnih navad v smeri opravljanja kratkih poti peš 
3. Povezati organizacije in deležnike na področju hoje 
 
Projekt sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor v okviru razpisa za nevladne 
organizacije za leti 2018 in 2019. Izvajata ga IPoP – Inštitut za politike prostora v 
sodelovanju, ki ga tudi vodi, in CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, med julijem 
2018 in oktobrom 2019. 

  
Naziv projekta Varstvo in razvoj slovenske krajine: izhodišča za oblikovanje krajinske politike 

Naročnik 
 

Trajanje 07/2018 - 10/2019 

Vrednost projekta € 10.899,09 

Vloga IPoP v projektu partner 

Opis Projekt je odziv DKAS – Društva krajinskih arhitektov Slovenije na razmere v 
upravljanju s krajino in nadaljevanje strokovnih prizadevanj za pripravo Krajinske 
politike Slovenije. V okviru projekta bodo pripravljena strokovna izhodišča za 
oblikovanje Krajinske politike in akcijskega načrta, konkretno: 
1. analiza stanja na področju varstva, upravljanja in načrtovanja krajine - argumenti in 
izhodišča za oblikovanje Krajinske politike;  
2. analiza tujih primerov krajinskih politik;  
3. koncept Krajinske politike kot prvi korak v procesu priprave osnutka; 
4. nabor akcijskih ukrepov za prvo fazo izvajanja Krajinske politike; 
5. spletni portal namenjen promociji EKK in komunikacijski podpori pripravi in 
sprejemanju Krajinske politike; 



 

6. video vsebine namenjene promociji EKK in ozaveščanju o raznolikosti krajine v 
Sloveniji. 
 
Naloga IPoP je pripraviti, organizirati in izvesti dve delavnici s fokusno skupino in štiri 
tematske delavnice (upravljanje zavarovanih območij, razvoj podeželja, dediščinske 
krajine, turistični razvoj), zagotoviti, da bodo ugotovitve z dogodkov smiselno 
vključene v strokovne podlage in akcijske ukrepe in sodelovati s partnerjema DKAS 
in društvom Cipra Slovenija pri pripravi strokovnih podlag in izvajanju drugih 
aktivnosti namenjenih promociji celovitega upravljanja krajine, slovenske krajine in 
EKK.  
 
Cilji projekta so:  
1. zagotoviti strokovna izhodišča za oblikovanje Krajinske politike;  
2. vzpostaviti široko strokovno zavezništvo za pripravo, sprejem in izvajanje Krajinske 
politike; 
3. zagotoviti razumevanje za vprašanja upravljanja krajine pri širši strokovni javnosti 
in med 
nosilci urejanja prostora; 
4. promovirati pomen varstva in razvoja slovenske krajine in Evropske konvencije o 
krajini - EKK v širši javnosti in pri odločevalcih. 

 

2 Poročilo o izvedbi projektov – tekoči projekti konec leta 2019 

 

2.1 Pridobitni projekti 

Naziv projekta 
LIFE IP CARE4CLIMATE 

Naročnik 
MzI / LIFE 

Trajanje 
1/2019 - 12/2026 

Vrednost projekta 
€ 941.568,00 

Vloga IPoP v projektu 
partner 

Opis Projekt povezuje trajnostno mobilnost, energetsko učinkovitost, obnovljive vire 
energije, urejanje prostora s poudarkom na varovanju podnebja. Zbir ukrepov, 
povezanih z navedenimi področji bo ključen del projekta, cilj pa zmanjševanje 
toplogrednih plinov (GHG). Projekt tako spodbuja uresničevanje ciljev iz 
Operativnega programa za zmanjševanje GHG.  
 
Cilji projekta so: 
- Naslavljanje ovir za hitrejšo in bolj učinkovito uresničevanje ciljev za GHG iz OP 
2020. 
- Izboljšanje kompetenc (zmožnost, sodelovanje, organizacijska struktura...) 
deležnikov za pripravo novih instrumentov.  
- Vzpostavitev učinkovitega načina merjenja izvajanja ukrepov zmanjševanja 
GHG. 
- Med sektorsko sodelovanje za zmanjševanj negativnih vplivov na podnebje 
oziroma okolje.  
 
IPoP kot partner v projektu skrbi za promocijo aktivne mobilnosti. V pripravljalni 
fazi bo IPoP: 
- Pregledal policy dokumente. 
- Ustanovil slovensko mrežo pešcev. 
- Opravil raziskavo motivov za aktivno mobilnost. to bo podlaga prihodnjim 
kampanjam in novim raziskavam. 
- Pregled mednarodne dobre prakse.  
 
V naslednjih fazah projekta bo IPoP: 
- Izvedel tri panelne raziskave na temo aktivne mobilnosti. 
- Vodil slovensko mrežo pešcev. 
- Izvedel 6 kampanj promocije aktivne mobilnosti.  
- Poročal o uspešnosti kampanj.  

  



 

Naziv projekta 
JN Trajnostna urbana regeneracija mestnega jedra Kočevja 

Naročnik 
Občina Kočevje 

Trajanje 
11/2019 - 6/2022 

Vrednost projekta 
€ 131.934,00 

Vloga IPoP v projektu 
nosilec projekta 

Opis Projekt "Trajnostna urbana regeneracija mestnega jedra Kočevja" predstavlja 
nadaljevanje prizadevanj občine Kočevje za prenovo mestnega središča in je 
namenjen:  
- procesu priprave in pripravi akcijskega načrta za regeneracijo mestnega jedra,  
- procesu priprave in pripravi osnutka prometne politike in  
- izvedbi začasnih ukrepov trajnostne urbane regeneracije.  
 
S projektom želi Občina Kočevje povezati ukrepe prenove s prebivalci in izvajalci 
lokalnih storitev ter jih dejavno vključiti v oživljanje in prenovo javnega prostora v 
mestnem jedru. Izvirnost projekta je v tem, da omogoča izvedbo procesa, ki 
povezuje družbene, fizične in organizacijske vidike prenove mestnega središča. 
Občina s tem projektom svoje razumevanje za različne vidike prenove nadgrajuje 
s tem, da zagotavlja potrebna sredstva, čas in strokovno podporo za analizo 
stanja, oblikovanje ciljev, usklajevanje interesov in sinergij pri izvajanju ukrepov.  
 
Naloga IPoP je, da z vključevanjem prebivalcev izvede analize stanja, opredeli 
probleme in cilje ter pripravi: akcijski načrt za trajnostno urbano regeneracijo; 
osnutek prometne politike ter da poskrbi za izvedbo začasnih intervencij v prostoru 
in da v sodelovanju z Občino poskrbi za komuniciranje o aktivnostih projekta. 
Naloga IPoP je tudi, da omogoči predstavnikom občinske uprave in relevantnih 
deležnikov razvoj znanja in kompetenc za sodelovanje z usposabljanjem in 
predstavitvami dobrih praks.  
 
Bistvena inovacija projekta je, da po eni strani povezuje fizično prenovo mestnega 
središča z oživljanjem mestnega središča in prometno politiko, po drugi strani pa 
skrbi za sodelovanje med strokovnimi službami občine in zunanjimi akterji, 
predstavniki javnih storitev in izvajalcev dejavnosti v javnem prostoru ter 
prebivalcev pri izvajanju programa urbane regeneracije v mestnem središču. 
Razširjena delovna skupina projekta, sestavljena iz sodelavcev IPoP in 
predstavnikov Občine Kočevje, bo povezavo med vidiki urbane prenove zagotovila 
s tem, da bo oblikovala lokalno skupino deležnikov s pomočjo katere bo na 
različne načine vključevala prebivalce v vse faze dela.  
 
Projekt predvideva, da bo proces priprave akcijskega programa in prometne 
politike v dveh letih in pol dosegel ključne skupine akterjev in zagotovil, da bodo 
prebivalci vključeni v izvajanje ukrepov urbane regeneracije ter da bodo 
predstavniki lokalne skupine prispevali k prenosu sporočil in izkušenj na druge 
prebivalce, dejavnosti in programe. Rezultat projekta bodo povezano delovanje 
lokalnih akterjev, usklajena izhodišča za prenovo mestnega središča in prometno 
politiko ter začasne intervencije - ureditve in programi kot preverjanje rešitev in 
priprava lokalne skupnosti na načrtovane spremembe.  

 

 

2.2 Nepridobitni projekti 

Naziv projekta 
ENSUF Urban Europe: Urban Education Live 

Naročnik 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede 

Trajanje 
07/2017 - 07/2020 

Vrednost projekta 
€ 79.404,44 

Vloga IPoP v projektu 
podizvajalec 

Opis Cilj projekta Urban Education Live je spodbuditi sodelovanje med univerzami in 
mestnimi skupnostmi. Ta cilj dosegamo z učnim procesom študentov in z 
razvojem lokalnih znanj in veščin, ki so skupnostim v korist. Delo v mestnih 
skupnostih je podprto z novimi načini družbenega mapiranja, ki odkriva, kaj 



 

prebivalci cenijo ali problematizirajo v njihovem vsakodnevnem okolju. Vodilni 
partner v projektu je School of Architecture, Tampere University of Technology 
(TUT), kot partnerji pa sodelujejo še School of Architecture, The University of 
Sheffield (SSoA), Urban Transition Association (ATU) iz Bukarešte ter Fakulteta 
za družbene vede Univerze v Ljubljani, s katero se je IPoP prijavil v vlogi 
podizvajalca. 

  

Naziv projekta 
Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT 

Naročnik 
Ministrstvo za okolje in prostor 

Trajanje 
02/2018 - 12/2020 

Vrednost projekta 
€ 43.554,00 

Vloga IPoP v projektu 
nosilec projekta 

Opis Nadaljevanje projekta "Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT", 
ki je potekal v letih 2016 in 2017 po naročilu Ministrstva za okolje in prostor. 
Partnerstvo IPoP in SOS tako nadaljuje z delom v letih 2018, 2019 in 2020. 
Glavni cilj projekta, v skladu z aktualnima Dogovorom iz Amsterdama Deklaracijo 
iz Quita, ostaja podpreti nosilce javnih politik na vseh ravneh, še posebej pa na 
lokalni ravni, za takšno javno upravljanje s prostorom, ki zagotavlja mesta in 
naselja, v katerih imajo vsi ljudje enake možnosti in kjer uživajo svoje temeljne 
pravice. 
Program aktivnosti, ki ga bomo izvajali v letih 2018, 2019 in 2020 temelji na 
prenosu izkušenj in znanj med mesti in občinami. Srečevali se bomo na študijskih 
obiskih doma in na tujem, kjer bodo udeleženci o izkušnjah v drugih mestih 
izvedeli iz prve roke. Program vključuje letno mednarodno konferenco, kjer bomo 
odpirali aktualna vprašanja, spoznavali trende in iskali odgovore na največje izzive 
slovenskih mest. Nudili bomo tudi individualno podporo mestom in občinam, ki 
bodo izkazala interes za sodelovanje v programu URBACT. 

  

Naziv projekta 
Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah 

Naročnik 
Ministrstvo za infrastrukturo 

Trajanje 
12/2018 - 07/2021 

Vrednost projekta 
€ 52.120,17 

Vloga IPoP v projektu 
partner 

Opis Projekt, ki ga vodi Razvojna agencija Sinergija in pri katerem poleg IPoP 
sodelujejo Društvo FOCUS, CIPRA Slovenija in Filozofska fakulteta, vsebuje 
pripravo celovitega koncepta spodbujanja trajnostnih načinov prihoda v vrtce in 
osnovno šolo za naslednje ciljne skupine: otroke, starše, učitelje, vzgojitelje, 
ravnatelje, pomočnike ravnateljev, zaposlene na občinah, z namenom 
spreminjanja potovalnih navad in načrtovanja ustrezne infrastrukture za varno pot 
v šolo. Projekt vključuje izvedbo igre Beli zajček za vrtce ter izdelavo in izvedbo 
nadgradnje te igre za osnovno šolo, pripravo gradiv za učitelje in starše ter 
priročnikov za osveščanje otrok, analizo načinov prihoda otrok v vrtec ali šolo, 
analizo poti do ustanov z enostavnim kartografskim prikazom problematičnih delov 
šolskih poti ter evalvacijo učinkov iger.  
 
IPoP sodeluje v naslednjih sklopih projekta 
B: spodbujanja trajnostne mobilnosti v osnovnih šolah: pomoč pri izdelavi 
koncepta; usposabljanja koordinatorjev (nadzor nad multiplikatorji); prostorske 
analize in sodelovanje z občinami; priprava koncepta za zloženke za starše + tisk. 
C: priročnik za šole o trajnostni mobilnosti za otroke ali mladostnike (priprava 
vsebine + tisk), kjer je IPoP tudi vodja področja. 
E: delavnice ali izobraževanja o trajnostni mobilnosti: usposabljanja koordinatorjev 
(nadzor nad multiplikatorji). 
F: analize spreminjanja potovalnih navad (hoja ali kolesarjenje ali JPP, na račun 
zmanjšane uporabe osebnega vozila): izvedba začetne ankete. 

 

Naziv projekta 
Aktivno v šolo in zdravo mesto 



 

Naročnik 
 

Trajanje 
11/2019 - 11/2022 

Vrednost projekta 
€ 85.699,06 

Vloga IPoP v projektu 
nosilec projekta 

Opis Program Aktivno v šolo in zdravo mesto je nadaljevanje in razširitev programa 
Aktivno v šolo. Z organizacijskimi, načrtovalskimi in izobraževalnimi ukrepi 
program v praksi spodbuja aktivno hojo v šolo in ozavešča o pomenu hoje kot 
zdrave in okolju prijazne prometne prakse. Cilj programa je nuditi podporo šolam 
in občinam pri omogočanju hoje v šolo s Pešbusom in Bicivlakom ter promovirati 
koncept Zdravega mesta s pripravo lokalnih načrtov hodljivosti in izvedbo 
regionalnih izobraževalnih seminarjev.  
Program naslavlja zdravstvene probleme otrok in odraslih, ki izvirajo iz sedečega 
načina življenja in "debelilnega" okolja, ki jih lahko preprečuje in blaži hoja. 
Program povezuje zavzemanje zdravstvenega resorja za vsakdanjo telesno 
dejavnost z lokalnimi ukrepi za aktivno mobilnost in izboljšanje hodljivosti naselij 
ter razvija zanimanje akterjev za hojo. 
Program obsega tri ključne dejavnosti: (1) oblikovanje lokalnih partnerstev za 
pripravo načrtov hodljivosti in promocijo hoje, (2) širjenje znanja za načrtovanje 
zdravega bivalnega okolja in (3) podpora izvedbi spremljane poti v šolo s 
Pešbusom in Bicivlakom. 
Izvajanje programa Aktivno v šolo in zdravo mesto vodi IPoP - Inštitut za politike 
prostora v sodelovanju z Društvom za varstvo Alp CIPRA Slovenija. Program 
sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za 
več gibanja in bolj zdravo prehrano. 

 

Naziv projekta 
Stanovanja za vse 

Naročnik 
 

Trajanje 
11/2019 - 01/2022 

Vrednost projekta 
€ 25.000,00 

Vloga IPoP v projektu 
projektni partner 

Opis Slovenija se sooča z izjemno slabo situacijo na področju stanovanjske preskrbe. 
Stanovanjski fond je dotrajan in se hitro stara, primanjkuje neprofitnih stanovanj, 
sistem sili v netrajnostno razpršeno gradnjo, kakovostna in cenovno ugodna 
stanovanja so mladim nedosegljiva, vse več je revnih lastnikov, ki ne morejo kriti 
osnovnih stroškov. Vse to so posledice pomanjkanja stanovanjske politike, saj je 
država od osamosvojitve dalje zanemarjala stanovanjsko področje. 
 
Področje je podfinancirano (države zahodne Evrope za stanovanjsko preskrbo v 
povprečju namenijo 1 % letnega proračuna, EU povprečje je 0,54 %, Slovenija pa 
zgolj 0,04 %), javni akterji (skladi) v takih pogojih pogosto delujejo slabo in brez 
jasne vizije, občine redko izvajajo svoje zakonsko opredeljene dolžnosti, 
Ministrstvo za okolje in prostor ter vlada z ostalimi s področjem povezanimi 
ministrstvi v področje ne posegata dovolj odločno. 
 
Kljub slabemu stanju se področja še vedno ne jemlje dovolj resno in noben 
političen akter stanovanjskega vprašanja ne postavlja kot prioriteto. Del problema 
je, da nihče ne pozna pravega stanja, saj se v raziskovanje stanovanjskega 
področja ne vlaga, nihče ga celostno ne spremlja ali raziskuje. 
 
V projektnem konzorciju “Stanovanja za vse” se z oporo na strokovno in 
raziskovalno aktivnost zavzemamo za dostojna in dostopna stanovanja za vse. S 
povezovanjem različnih deležnikov in širšo podporo javnega mnenja želimo 
spodbuditi sistematično ureditev stanovanjskega področja, uvedbo participativnih 
praks načrtovanja in implementacije inovativnih ter trajnostnih rešitev. 
 
Aktivnosti projekta: 
 
Priprava in izvedba zagovorniških kampanj za spremembo stanovanjske politike 
Republike Slovenije v smer inovativnih, skupnostnih in trajnostnih rešitev. 
Identifikacija, prenos in preizkušnja inovativnih, skupnostnih in trajnostnih rešitev 



 

stanovanjske oskrbe. 
Izvedba komunikacijske kampanje o potrebi reševanja stanovanjske problematike 
in primerov dobrih praks inovativnih, skupnostnih in trajnostnih rešitev. 
Priprava učinkovitega poslovnega modela konzorcija in pričetek implementacije. 
Sofinancer: Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega 
razpisa za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2019. 
 
Konzorcij ob IPoP sestavljajo Kulturno izobraževalno društvo PiNA (vodja 
projekta), Zavod PIP – Pravni in informacijski center Maribor, IŠSP – Inštitut za 
študije stanovanj in prostora in Avanta Largo, Zavod za družbeno komuniciranje. 

 

 

Zaključni del 

 

Letno poročilo za leto 2019 je pripravil direktor Inštituta za politike prostora februarja 2020, Svet in strokovni svet 

zavoda sta ga obravnavala na dopisnih sejah v februarju 2020.  
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