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Kaj so skupnostne prakse v urejanju prostora?

Pomen skupnostnih praks za urejanje prostora?

Od skupnostnih praks k javnim politikam



Ni uveljavljene definicije.

Različni koncepti opisujejo tovrstne pobude:

»DIY Urbanism«

»Tactical Urbanism«

»Hands-on Urbanism«

»Lighter-Quicker-Cheaper«

so samo nekateri izmed njih.

Sorodna pojma sta tudi

»Transition Towns« ali »Sharing Cities« 

Kaj so skupnostne prakse v urejanju prostora?



Delovna definicija:

Samoorganizirane pobude, ki imajo pomembne 

posledice za produkcijo prostora

Dva glavna kriterija pri izboru primerov:

- pobuda zanje prihaja »od spodaj«, pogosto s strani 

neformalno povezanih posameznikov

- skupno ali skupinsko upravljanje, upravljanje prostora ali 

procesa s strani skupnosti uporabnikov

ključna vloga prebivalcev, lokalnega gospodarstva, 

lokalnih nevladnih organizacij
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Teme

skupnostna prenova

začasna raba prostora

urbano vrtičkarstvo

sodelo

somobilnost

skupnostne menjalne ekonomije 

stanovanjske skupnosti
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Križevniška, Ljubljana

skupnostna prenova



Živa dvorišča, Maribor

skupnostna prenova



Nova Grbina, Ljubljana

skupnostna prenova



Savsko naselje, Ljubljana

skupnostna prenova



Onkraj gradbišča, Ljubljana

začasna raba prostora, urbano vrtičkarstvo



Skupnostni urbani vrtovi, Slovenj Gradec

urbano vrtičkarstvo



Skupnostni urbani vrtovi, Maribor

urbano vrtičkarstvo



Poligon, Ljubljana

sodelo



KIKštarter, Kamnik

sodelo



prevoz.org

somobilnost



Mobility carsharing, Švica

somobilnost



Zelemenjava, različne lokacije po Sloveniji

skupnostna menjalna ekonomija



Stanovanjska kooperativa Codha, Ženeva, Švica

stanovanjske skupnosti



Skupnostne prakse in lokalne pobude skoraj povsod po 

svetu in tudi pri nas vedno pomembneje sooblikujejo 

prostor

Posamezni primeri se vedno bolj pogosto pojavljajo po 

uveljavljenih strokovnih revijah in spletnih straneh ter 

prejemajo tudi različne nagrade s področja urbanega 

razvoja

Njihovi učinki vedno pomembneje zaznamujejo 

vsakdanje življenje in prostor v mestih

Pomen skupnostnih praks za urejanje prostora



El campo de Cebada, Madrid



R-Urban, Colombes, Pariz



Po eni strani lahko skupnostne prakse razumemo kot 

reakcijo na premalo učinkovito javno upravljanje s 

prostorom
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Po drugi strani jih lahko razumemo kot poskuse uvajanja 

alternativnih produkcijskih, upravljalskih in ekonomskih 

modelov, ki se razvijajo v različnih sferah družbe kot 

reakcija na težave prevladujočega modela tržnega 

gospodarstva
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Možnost doseganja razmeroma hitrih sprememb na bolje 

z majhnimi koraki, praviloma razmeroma poceni, bolj ali 

manj v okviru obstoječih predpisov in pravil igre

Omogočajo preverjanje in popravljanje prav teh predpisov 

in pravil

Izrazito participativen pristop pri zasnovi, izvedbi in 

upravljanju
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Občutek v družbi, da so spremembe na bolje možne in na 

dosegu roke

Posledično višja kakovost življenja prebivalcev območij, 

kjer se udejanjajo skupnostne prakse v urejanju prostora!

Pomen skupnostnih praks za urejanje prostora



Odnos z lokalno skupnostjo? Odnos z javnimi politikami?

Skupnostnih praks ne moremo obravnavati izven javnih 

politik na področju urejanja prostora

Prostorskega načrtovanja, in drugih oblik urejanja prostora 

ne nadomeščajo, temveč jih dopolnjujejo

Prav tako ne morejo nadomestiti prometne politike 

(somobilnost), socialnih politik (sodelo) ali stanovanjske 

politike (stanovanjske skupnosti) države

Od skupnostnih praks k javnim politikam



Za dolgoročne pozitivne družbene in prostorske učinke je 

zelo koristno prepoznavanje javnih koristi tovrstnih praks 

in ustrezna podpora pobudam, ki so vzniknile same od 

sebe

A ne kot nadomestilo, temveč kot sestavni del javnih 

politik

Od skupnostnih praks k javnim politikam



Karolina Babič (sodelo), Aidan Cerar (sodelo), Maša 

Cvetko (skupnostna prenova), Darja Fišer (urbana 

samooskrba), Blaž Habjan (stanovanjske skupnosti), 

Urban Jeriha (lokalne ekonomije), Urša Jurman (začasna 

raba prostora), Alenka Korenjak (skupnostna prenova), 

Tatjana Marn (sodelo), Marko Peterlin (urednik 

publikacije; sourednik stanovanjskih skupnosti in začasne 

rabe prostora), Josip Rotar (somobilnost), Maja Simoneti 

(urbana samooskrba), Goran Šoster (lokalne ekonomije), 

Zala Velkavrh (lokalne ekonomije, skupnostna prenova), 

Tadej Žaucer (somobilnost in skupnostna prenova)

Izhodišče

Publikacija in spletna stran Prostori sodelovanja

Uredniška ekipa:



http://prostorisodelovanja.si/
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