Skupnostni prostori v KS – poročilo o mentoriranju
V okviru projekta Dovolj za vse, Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri, katerega namen je
seznaniti, usposobiti in opolnomočiti lokalne skupnosti za trajnostno upravljanje z življenjskimi viri v
svojem okolju ter s tem podpreti oz. pospešiti prehod v nizkoogljično, snovno učinkovito, trajnostno
družbo, je bilo izvedeno tudi mentoriranje šestih izbranih prijaviteljev. Mentoriranje je bilo
namenjeno povečanju usposobljenosti in spodbujanju konkretnih projektov skupnostnega
upravljanja v lokalnih okoljih na področjih trajnostnega urejanja prostora, vključno s trajnostnim
prometom, samooskrbe s hrano in ekološkega kmetijstva, lokalnega krožnega gospodarstva in
trajnostne potrošnje, učinkovite rabe energije in oskrbe z energijo iz lokalnih obnovljivih virov.
Ljudska univerza Kranj (LUK) se je prijavila za mentoriranje projekta vzpostavitve skupnostnih
prostorov po izbranih Krajevnih skupnostih (KS) v občini. Na podlagi bogatih izkušenj z vodenjem
projekta medgeneracijskega centra na Hujah in kot koordinator mreže različnih deležnikov iz javne,
nevladne in gospodarske sfere LUK ne dovolj izkoriščene prostore KS vidi kot potencial in priložnost
za vzpostavitev teh prostorov kot uporabnih skupnostnih prostorov srečevanja in aktivnosti v
dobrobit in višjo kakovost življenja prebivalcev teh skupnosti. Za pilotno transparentno in
vključujočo vzpostavitev skupnostnega prostora je izbrala tri KS: Golnik, Zlato polje in Stražišče. Za
te se je odločila glede na poznavanje stanja, obstoječo infrastrukturo in potencial ter pripravljenost
obstoječih deležnikov, ki bodo lahko pomembno prispevali k zagonu in delovanju skupnostnega
prostora.
Mentoriranje je potekalo po principih izvajanja skupnostnih projektov, kot so opredeljeni v Priročniku
za izvajanje skupnostnih projektov in Priročniku za ureditev skupnostnega prostora.
Po analizi stanja je bilo ugotovljeno, da ni večjih ovir za izvedbo pilotnih projektov, obstajata
ustrezna infrastruktura in interes izbranih KS, za začetek niso potrebni večji finančni vložki, saj so
prostori KS v lasti ali najemu občine. Po identifikaciji deležnikov je bilo načrtovanje najprej usmerjeno
v zagon komunikacijskih aktivnosti. Javnost je bilo potrebno najprej seznaniti s konceptom
skupnostnega prostora in koristmi tega za lokalno skupnost. Skupnostni prostor v KS ali soseski ima
najboljše pogoje, da zaživi, če pri njegovem zagonu sodeluje najširši nabor zainteresiranih lokalnih
deležnikov. To je tudi zagotovilo, da bo to zagonsko jedro lahko ustvarilo ekipo, ki bo sposobna
zagotoviti trajnost delovanja skupnostnega prostora. Posamezniki in drugi deležniki pa so najbolj
motivirani k angažiranju, če zastavljeni cilji odgovarjajo na njihove potrebe. Zato je nujno že v
najzgodnejši fazi angažirati najširši krog deležnikov, da se ugotovijo potrebe v soseski, na katere bi
lahko skupnostni prostor odgovarjal.

Po objavi predstavitve pilotnega projekta in njegovih koristi v lokalnem časopisu, ki doseže vsa
gospodinjstva, je LUK v izbranih KS organiziral delavnice (v prvem tednu novembra 2017). Na
delavnice so bili deležniki vabljeni tudi preko vseh kanalov komuniciranja LUK in z letaki v KS.
Namen delavnic je bil ugotoviti, ali v konkretni skupnosti obstaja potreba po skupnostnem
prostoru, kakšen naj bi bil ta skupnostni prostor in kaj ljudje potrebujejo, katere vsebine že
obstajajo in katere bi še lahko zainteresirani deležniki ponudili, kdo vse bi bil lahko zainteresiran za
sodelovanje in kako. Za konec delavnic je bila napovedana tombola z nagradami (lahko pa bi bil tudi
drug zabavni program), ki pritegne prebivalce k udeležbi.
Na takih delavnicah je zelo pomembno, da ljudje pridobijo dobro izkušnjo sodelovanja na takem
dogodku, kar je motivacija za udeležbo na naslednjih dogodkih. Poleg predstavitve namena in
projekta je pomembno, da tudi predstavniki občine dajo zagotovila, da podpirajo take aktivnosti v
svojih prostorih, predstaviti se morajo dobre prakse podobnih projektov. V moderiranem
delavniškem delu (na primer vrtiljak) pa je potrebno iskati odgovore na zgoraj opisan namen
delavnice.
Primere dobrih praks skupnostnih projektov za predstavitve na delavnicah smo črpali iz različnih
gradiv – spletna stran Dovolj za vse, spletna stran Prostori sodelovanja, publikacij Prostori
sodelovanja, Več prostora za ustvarjalnost, več ustvarjalnosti za prostor).
S pomočjo mentoriranja je sedaj LUK na podlagi dobro pripravljenega načrta zastavila konkretne
korake (izvedba delavnic), katerim bo sledilo načrtovanje vzpostavitve konkretnih prostorov v KS kot
skupnostnih skupaj z deležniki, ki bodo za to izrazili interes na delavnicah. To bo definiranje ključnih
aktivnosti za ureditev prostora, določitev programov/vsebin, koordinacija s finančnimi vidiki,
morebitno sklepanje dogovorov ter komunikacijskih aktivnosti za pridobitev uporabnikov.
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