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Mestna občina Nova gorica je letos vključena v projekt Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri*, s 
katerim želi spodbuditi prebivalce in lokalne deležnike k sodelovanju v procesih upravljanja s skupnimi 
viri. Posebna pozornost je usmerjena v območje večstanovanjske gradnje ob Gradnikovi in Cankarjevi 
cesti. 

Na osnovi analize razmer na področju oskrbe s hrano in energijo, upravljanja z viri, stavbami in urbanimi 
prostori, urejanja prostora in trajnostne mobilnosti je pripravljen nabor projektnih predlogov, ki bodo 
obravnavani tudi s prebivalci in širšo zainteresirano javnostjo.
 
Partnerji projekta Focus, IPoP, Umanotera in PiC v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica 

v torek, 15. novembra 2016, ob 17. uri
vabimo

prebivalce soseske ob Cankarjevi in Gradnikovi ulici, lokalne nevladne organizacije ter drugo 
zainteresirano javnost in deležnike

na delavnico

Dovolj za vse
(Zveza kulturnih društev “Točka”, Ulica Gradnikove brigade 25, Nova Gorica)

Na delavnici bomo po metodi »Svetovna kavarna« skupaj razmišljali o projektnih predlogih in o načinih, s 
katerimi bi lahko zainteresirani in občina skupaj izboljšali kakovost življenja v soseski in učinkovito povezali 
lokalno skupnost. Delo bo organizirano okrog šestih projektnih omizij, na katerih bodo udeleženci 
razpravljali o rešitvah ter tako prispevali k razvoju projektnih predlogov.

Delavnica bo priložnost za spoznavanje in izmenjavo mnenj ter za aktivno oblikovanje predlogov. 
Pridružite se nam!

Udeležba na delavnici je brezplačna. Zaradi organizacijskih potreb udeležence prosimo, da se na 
delavnico prijavijo tukaj: https://goo.gl/lrTgJK. Dodatne informacije pri Tomislavu Tkalcu na 01 515 40 80, 
tomi@focus.si in na spletni strani www.dovoljzavse.si. 

* Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri je projekt, katerega cilj je spodbujati razvoj skupnostnih praks upravljanja na lokalni ravni in v izbrani 
občini podpreti zagon treh projektov skupnostnega upravljanja. Mestna občina Nova Gorica se je v projekt prijavila z namero, da z njegovo 
pomočjo spodbudi sodelovanje med javno upravo, prebivalci in lokalnimi deležniki pri upravljanju s skupnimi razvojnimi viri in v urbani prenovi.

Projekt iz sredstev Sklada za podnebne spremembe 
financira Ministrstvo za okolje in prostor.

 Projekt Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri izvajajo organizacije Focus, društvo za sonaraven razvoj, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij in Inštitut  za politike prostora. 



PRILOGA K VABILU: Nabor projektnih predlogov smo razvili v sodelovanju z 
občino tako, da se področja nekoliko prekrivajo in so hkrati odprti za nadaljnji razvoj v sodelovanju
z javnostjo oziroma z udeleženci delavnice. Predlogi v glavnem odgovarjajo na potrebe v 
obravnavanem območju, lahko pa se prenesejo tudi v druge soseske v MONG. 

Oblikovanje in izbor treh projektnih predlogov za pripravo projekta do izvedbe bosta 
predmet posvetovanja z občino, prebivalci, zainteresirano javnostjo in lokalnimi deležniki. Po 
opravljenem posvetovanju in delavnici bo projektna skupina izoblikovala tri predloge, ki bodo 
vsebovali nabor ključnih deležnikov, predlog lokalne podporne skupine in podlago za pripravo 
projekta do izvedbe.

Projektni predlogi:
1. Skupnostni prostor

Skupnostni prostor je namenjen vsem prebivalcem in razvijanju skupnosti. V njem lahko potekajo 
različne dejavnosti, ki podpirajo skupnostno upravljanje z življenjskimi viri, kot so medgeneracijski 
center, knjižnica reči, prevzemno mesto za zabojčke, so-delo, bajk kuhna itd. Programe lahko 
izvajajo lokalna društva in nevladne organizacije ali skupine prebivalcev. V prostoru lahko deluje 
tudi pisarna urbane prenove, ki podpira in koordinira aktivnosti ter omogoča razprave. Prostor je 
lahko v začasni rabi, s čimer se smiselno izrabijo prazni prostori v javni ali zasebni lasti.

2. Prenova javnih prostorov
Stanje javnih površin v večstanovanjskih območjih, t.j. skupnega odprtega prostora sosesk, kliče 
po prenovi. Poleg potrebne fizične prenove je v javni prostor možno umestiti tudi programe 
kulturne, športne ali druge narave. Ključno je, da program odgovarja na potrebe lokalnega 
prebivalstva in da so prebivalci vključeni v proces prenove tako, da programe prenove tudi 
sooblikujejo, pripravijo in izvajajo. Ena od možnih vsebin za regeneracijo javnega prostora v 
soseski so lahko skupnostni vrtovi. 

3. Aktivna pot v šolo s Pešbusom in Bicivlakom
Eden od razvojnih izzivov občine je trajnostna mobilnost, k razvoju katere lahko pomembno 
prispeva organizacija poti otrok v šolo. Pri Pešbusu ali Bicivlaku otroci uživajo v sprehodu ali vožnji 
s svojimi sošolci in v spremstvu odrasle osebe, starši pa niso več obremenjeni z jutranjim 
razvažanjem. Učenci se v šolo odpravijo v organiziranih skupinah po domišljeno začrtanih poteh in
po stalnem urniku. Z Bicivlakom se v šolo legalno vozijo tudi učenci, ki še nimajo kolesarskega 
izpita. Aktivnost ima številne pozitivne vplive na drugih področjih, naslavlja obstoječe probleme v 
naselju ter gradi skupnost in spodbuja medgeneracijsko sodelovanje. 

4. Tržnica in/ali prevzemno mesto za zabojčke
Dobre potenciale za samooskrbo s kakovostno hrano v MONG bi lahko izkoristili z uvedbo redne 
tedenske tržnice ali prevzemnega mesta za zelene zabojčke in tako zmanjšali odvisnost 
stanovalcev od velikih nakupovalnih centrov, do katerih se povečini odpravijo z avtomobilom. 
Projekt odgovarja na strateške usmeritve v občinskih dokumentih in na potrebo po boljši ponudbi 
hrane v naselju, spodbudi pa lahko tudi druge vrste povezovanja med mestom in podeželjem. 
Dejavnost lahko podprejo že delujoče pobude in nevladne organizacije. 

5. Skupnostna delavnica (bajk kuhna)
Skupnostna delavnica nagovarja problem odtujenosti in spodbuja lokalno krožno gospodarstvo ter 
zmanjšuje potrošnjo in spreminja vzorce delovanja. Skupnostna delavnica spodbuja spoznavanje 
in zaupanje med prebivalci ter povečuje občutek družbene povezanosti in varnosti. Možen je 
razvoj delavnice v različne smeri, ena je popravljalnica koles (bajk kuhna), v kateri si lahko vsak 
sam popravi kolo ali pa mu pomaga nekdo, ki to zna. Bajk kuhna lahko nudi tudi izposojo koles, 
vozičkov za kolesa in podobnega ter podpira razvoj trajnostne mobilnosti.

6. Sončna elektrarna
Možnosti za izkoriščanje sončne energije so v MONG še zelo neizkoriščene. Postavitev sončne 
elektrarne, ki se financira skupnostno, lahko pozitivno vpliva na razvoj, če se sončno elektrarno 
namesti na javno ali večstanovanjsko stavbo. Naložbo je mogoče izvesti s pomočjo zadruge, ali s 
kakšnim drugim načinom množičnega financiranja ob podpori občine ali/in družbeno odgovornih 
lokalnih podjetij. Zagon projekta spremljajo številni pozitivni učinki, saj je na tovrstne projekte 
smiselno vezati mehke vsebine, kot so ozaveščevalne akcije in energetsko svetovanje.

Projekt Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri izvajajo organizacije Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Focus, društvo za sonaraven razvoj, Pravno-
informacijski center nevladnih organizacij in Inštitut za politike prostora. Projekt iz sredstev Sklada za podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor. Vsebine, 
objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Vlade RS.


