CELOVITA
U R B A N A
REGENERACIJA
Dovolj za vse, skupnostno upravljanje z življenskimi
viri, nacionalna konferenca, Ljubljana, 17.06.2016

MESTA PREVZEMAJO VLOGO
TRAJNOSTNEGA RAZVOJA IN
VAROVANJA OKOLJA
Dve agendi, ki določata vlogo
mest pri trajnostnem razvoju:
- svet
Akcijski dogovor Lima-Pariz
(LPAA), december 2015
- Slovenija
Trajnostne urbane strategije, 11
slovenskih mest, 2015 - 2020
Ena od prednostnih nalog je
oblikovanje
NOVIH LOKALNIH POLITIK
z namenom:
- povezovanja področij delovanja
- vključevanja različnih
deležnikov

MIKRO URBANIZEM
TAKTIČNI URBANIZEM
TRAJNOSTNA
ali
CELOVITA URBANA
REGENERACIJA

Potek predstavitve
PARK TABOR 2010-2014

SAVSKO NASELJE 2013-2016

VLOGA IN NALOGA
NEVLADNIH ORGANIZACIJ
PRI CELOVITI URBANI
REGENERACIJI SKOZI
KONKRETNE PRIMERE

Park Tabor. faza1. raziskave. akcijski načrt
Anketa fokusnih skupin

Bunker, IPOP, sociološka raziskava 2010
- ni javnih prostorov
- ni dovolj zelenja
- nič se ne dogaja
- kje je Tabor?

Zemljevid želja

Muzejska ploščad, 200 pobud
33% oprema
27% aktivnosti
26% zelenje in infrastruktura
7% vzdrževanje
7% razno

oprema

vzdrževanje
razno

aktivnosti

zelenje
infrastruktura

Park Tabor . faza2. izvedba
MANJŠI POSEGI V PROSTOR

svetilke, zimska zaščita vodnjaka,
obnova balinišča, obnova klopi, pitnik,
viseče mreže, zasaditev pokrovnih
rastlin, zoetrope, oglasna deska,

PROGRAM - DOGODKI

sejmi, knjižnica pod krošnjami, koncerti,
kino večeri, literarni program, radijska
postaja, špildan, mobilna kuhinja, joga,
pingpong, ulični dvoboj, družba na
igrišču, izmenjava igrač, zelemenjava,
dan souporabe, otroške delavnice,
musfest,

NOVA PROMETNA UREDITEV

zapora prometa na trgu okrog vodnjaka
in zapora parka za promet

AKTIVNOSTI ZA ČETRT TABOR
- Otroško igrišče Kolodvorska
- Otroško igrišče Tabor
- Čufarjeva ulica
- Dan soseda: 24 ur Tabor
- Optimisti: jadrnice na ploščadi

Park Tabor . faza3. evalvacija. vsidranje v četrt
rezultati
ČETRT TABOR

- sprememba percepcije parka
- urejen in prijeten prostor
- več odgovornosti do prostora
- postavitev Tabora na zemljevid mesta
- omogočanje mreženje in povezovanje
prebivalcev

LJUBLJANA
- vpogled v potencialov in probleme

četrti
- opolnomočenje mladih
- odsokčna deska za pobude

SLOVENIJA

- vzpodbuda in vzor drugim pobudam
- pozitiven primer, vključevanje v
trajnostne strategije

2010-2014
4
SEZONE
950 DOGODKOV
7
PROJEKTOV
150 ORGANIZACIJ IN
POSAMEZNIKOV
3.500 UR DELA
3.000 PROSTOVOLJNIH UR
15
NOVIH PROJEKTOV

Savsko naselje . faza1. raziskave. akcijski načrt
SAVSKO NASELJE

- prebivalcev: 8.000
- starost soseske: 60 let
- število avtov naraslo: 500 - 4.000
- število društev upadlo: 10-2

analiza soseske:
PREGLED RAZISKAV

- 1961 France Ivanšek: Družina,
stanovanje in naselje
- 2005 Urbanistični institut:
Sociološka anketna raziskava Prenova
stanovanjskih sosesk v Ljubljani –
Savsko naselje

DRUŽENJA S PREBIVALCI
- druženje in raziskava terena
- zbiranje pobud

ZBORI ZA SAVSKO NASELJE

- moderirane skupine
- oblikovanje fokusnih delavnih skupin:
promet, program, zelenje in oprema
- delovanje znotraj skupin

SODELOVANJE S ŠTUDENTI
Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani
Institut za urbanizem iz Grenobla

Savsko naselje. faza2. izvedba
PROBLEMI, KI JIH NASLAVLJAMO

PROJEKTI 2013-2016

SODELUJOČI
v prebivalci
v prostoRož

PROSTORSKI
v Nerešena lastništva
v Neurejen prostor, prometne težave
v Odsotnost prostorske vizije in smernic
SOCIALNI
v Pomankanje občutka za skupnost in vandalizem
v Nezaupanje v institucije
v Odsotnost socialnih servisov na ravni soseske
EKONOMSKI
v Brezposelnost
v Pomanjkanje centralnih dejavnosti
na ravni soseske
v Ni priložnosti za mlade

časopis Savčan

v društvo MHP

prostor Lokalc

v Saprabolt

Vizija za javni prostor
dogodki na prostem
Savski hrib, super hrib
Dom skupnosti
Blok party
Dnevni center za mlade
otroške delavnice
energ. prenova stavb
Knjižnica REČI
urbani vrtovi
študentske delavnice
obveščanje in predlogi
za odločevalce

v Kultipraktik
v MOL, UOP
v MOL, OGDP
v MOL, Urad za mladino
v ČS Bežigrad
v zunanji strokovnjaki
v FA Ljubljana

v Oš Savsko naselje
v Vrtec Mladi rod
v Inš. za urb. Grenoble
v Druge NVO
v MAO/BIO 50
v RRALUR
v Knjižnica OŽ

Savsko naselje. faza2. izvedba
VIZIJA ZA JAVNI PROSTOR
SOSESKE
- izdelan znotraj skupine za promet
- sodelovali zunanji strokovnjaki
- oktobra 2014 predan MOL
- vizija ter seznam kratkoročnih in
dolgoročnih posegov

SKUPNOSTNI PROSTOR
KNJIŽNICA REČI
- skupnostni prostor soseske

- prenova skupaj s prebivalci
- izposoja reči
- povezovanje in opolnomočenje

SAVSKI HRIB, SUPER HRIB
KOŠARKAŠKO IGRIŠČE

- donatorica ga. Štamberger
- načrtovanje in izvedba skupaj s šolarji
in prebivalci
- revitalizacija prosotora in skupnosti

delovanje društva
KULTURNO DRUŠTVO

- 3 arhitektke, 1 komunikologinja
- sodelavci različnih strok na različnih
projektih
- od leta 2004
- status delovanja v javnem interesu na
področju prostora in kulture

JAVNA NAROČILA

JAVNI RAZPISI

STORITVE

SPONZORSTVA

FINANCIRANJE

- mednarodni razpisi
- državni in lokalni razpisi na področju
kulture, turizma, prostora
- naročila
- arhitekturne in oblikovalske storitve
- sponzorstva v obliki materiala in
storitev, prostovoljno delo

vloge in naloge NVO pri CELOVITI URBANI REGENERACIJI
POVEZOVANJE

- organizacija zborov stanovalcev
- redni sestanki s Četrtno skupnostjo
- povezovanje z mestnimi oddelki
- povezovanje nevladnih organizacij in
pobud v Mreži za prostor
- sodelovanje z MOP in nekaterimi
mesti pri Trajnostnih urbanih
strategijah

OPOLNOMOČENJE

- nudenje platforme lokalnim
iniciativam pri preizkušanju idej
- pomoč pri posredovanju in
uresničevanju pobud
- svetovanje pri prostorskih zadevah
lokalnih prebivalcev
- transparenten vpogled v aktivnosti

VKLJUČEVANJE JAVNOSTI

- vključevanje prebivalcev na vseh
področjih in v vseh fazah: detektiranje
problematike, zbiranje pobud,
oblikovanje predlogov, načrtovanje,
interpretacija načrtovanih posegov,
vključevanje prebivalcev v izvedbo

vloge in naloge NVO pri CELOVITI URBANI REGENERACIJI
KOMUNIKACIJA

- stalna osebna prisotnost v soseski
- proaktivno promoviranje projektov
- izbira primerne komunikacije glede
na lokacijo in naravo projekta: lokalni
časopis, letaki, oglasne deske, dogodki,
začasne postavitve, delovne akcije, ...

PODPORA PRI NAČRTOVANJU
- identifikacija lokalnih potreb in
problemov
- izdelava analiz za uvedbo trajnostne
mobilnosti
- priprava strategije za javni prostor
- preverjanje rešitev preko hitrih
ukrepov

PODPORA PRI VODENJU

- vodenje in izvedba projekta kot
zaključene celote od pobude preko
financiranja do otvoritve
- obveščanje lokalnih prebivalcev
o večjih mestnih projektih

CELOVITA URBANA PRENOVA
POmENI
BOLjšO VKLjUčENOST PREBIVALCEV

dOBRO POVEZANOST mESTNE UPRAVE S
SOSESKAmI IN čETRTmI

dOBRO OdZIVNOST NA POBUdE IN SPREmEmBE NA
LOKALNI RAVNI

BOLj AŽURNO IN USKLAjENO OBLIKOVANjE
STRATEšKIh dOKUmENTOV

PRIORITETNO IN BOLj SmISELNO IZVAjANjE
POSAmEZNIh POSEgOV

VEčjO FINANčNO UčINKOVITOST

CELOVITA
U R B A N A
REGENERACIJA
HVALA!

